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Р Е Ш Е Н И Е   

 
№ 482 

гр.Годеч, 08.12.2014г. 
 

на основание  чл.92а, ал.6 във връзка с чл.73, ал.1 от ЗОП и доклад от дейността на комисия, 
назначена със Заповед №477 /27.11.2014г. на Кмета на община Годеч в процедура на 
договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Съхранение и 
обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и всички междинни операции 
по депониране на същите» , 
 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М: 
 
„КОСТИНБРОД ЕКО”АД, ЕИК 200609341 със седалище и адрес на управление 
гр.Костинброд 2230, ул.”Охрид”№1, представлявано от изпълнителните директори на 
дружеството Теодора Иванова Вълчева и Иво Иванов Трингов за ИЗПЪЛНИТЕЛ на 
обществена поръчка с предмет: «Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от 
община Годеч, както и всички междинни операции по депониране на същите». 
 
Мотиви: офертата на дружеството съответства на заложените в поканата за участие 
изисквания за изпълнение на поръчката, а именно  съхранение , обезвреждане и депониране 
на неопасни отпадъци, съгласно Наредба №3 от 2004г. на МОСВ и МЗ, генерирани и 
транспортирани от териториите , попадащи в границите на сметосъбиране и сметоизвозване  
на Община Годеч. 

 
Стойността на услугата при изпълнение на предмета на обществената поръчка да не 
надвишава  сумата от 90000 /деветдесет хиляди/ лева без вкл.ДДС за срок от 24 месеца; 
 

В тридневен срок от вземане на настоящото Решение да се изпратят  копия от него  и 
доклада по чл.92а, ал. 5 от ЗОП на „КОСТИНБРОД ЕКО”АД, като в същия ден да  се  
публикуват в профила на купувача при спазване на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП. 

 
Настоящото решение подлежи на обжалване на основание чл. 120 от Закона за 

обществените поръчки по отношение на неговата законосъобразност пред Комисията за 
защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му от участникът в процедурата. 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…………/п/…………………………. 
                           /Андрей Неделчев Андреев- Кмет/ 
 
 
 


