
 
 

   
       Утвърдил: .........ПП............../Д. Василев/ 

            Зам. Кмет, действащ съгл. Заповед № 322/ 02.04.2018 

            на Кмета на Община Гълъбово 

 
                                            Заличен подпис съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

 

 

Д О К Л А Д  
от 17.07.2019 г  

 
 

   от дейността на комисия, назначена на основание чл. 103 от ЗОП със Заповед № 

617/ 01.07.2019 г на Зам. Кмета на Община Гълъбово – Димитър Василев, действащ 

съгласно Заповед № 322/ 02.04.2018 г на Кмета на Община Гълъбово за провеждане на 

преговори за определяне клаузите на договора в процедура на договаряне по реда на чл. 

182, ал. 1, във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” и  чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП с предмет: 

„Упражняване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация на улична мрежа в гр. 

Гълъбово”, която обществена поръчка е открита с Решение № 16/ 20.06.2019 г на Зам. 

Кмета на община Гълъбово – Димитър Василев, вписано в Регистъра на АОП под 

уникален иднетификационен № 000420-2019-0007 и публикувано заедно с одобрената с 

него покана и приложения към нея на интернет сайта на Възложителя – Профил на 

купувача: http://galabovo.org/porychki/1011. 

На 01.07.2019 г комисия в състав: 

         Председател: Евгения Вълчева - Юрисконсулт 

         Членове: 

1. Севдалин Сидеров – Директор „ТСУ и ИРУ” при Община Гълъбово 

2. Светослав Савов – Гл. счетоводител при Община Гълъбово. 

 

         В изпълнение на Заповед № 617/ 01.07.2019 г на Зам. Кмета на Община Гълъбово 

– Д. Василев, комисията извърши процедура по пряко договаряне с участника, подал 

оферта с вх. № 53-00-44/ 28.06.2019 г – Управителя на „ИСИ 09” ООД гр. Монтана. 

          Комисията разгледа всички подадени документи в офертата на поканения 

участник, като резултатите от дейността на комисията са подробно описани в 

Протокола на комисията от 01.07.2019 г. 

 Комисията извърши проверка на съдържанието на документите, съдържащи се в 

офертата и установи, че офертата е със съдържание, съгласно изискванията на поканата 

за участие в процедурата. 

 В присъствието на представителя на участника „ИСИ 09” ООД – Пламен 

Захаринов Захариев – Управител на дружеството, комисията провери ценовото му 

http://galabovo.org/porychki/1011


предложение и установи, че участника е предложил цена за изпълнение на поръчката, 

както следва: Предложената цена за изпълнение е в размер на 16 200 /шестнадесет 

хиляди и двеста/ лева без ДДС. 

  Комисията даде възможност на участника до подобри своята оферта. 

Представителя на участника, г-н Захариев направи предложение за промяна клаузите на 

поректо – договора, въпреки, че е подал декларация за приемане клаузите на договора. 

Същият представи нов проекто – договор, който комисията подробно разгледа и 

одобри. Така предложения проекто – договор отговаря изцяло на условията на 

възложителя и не противоречи на клаузите на ЗОП и ЗЗД. 

 Относно ценовото предложение комисията и управителя на дружеството 

постигнаха договореност за запазване на предложената цена в размер на 16 200.00 лева 

без ДДС. 

  При провеждане на преговорите други договорености не бяха постигнати. 

Участникът е съгласен с всички останали условия на поръчката. 

 В резултат на извършените преговори, комисията предлага на Възложителя да 

сключи Договор за услуга с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект: 

„Рехабилитация на улична мрежа в гр. Гълъбово” с Изпълнителя – „ИСИ 09” ООД гр. 

Монтана, представлявано от Пламен Захариев – Управител на дружеството. 

 

 Приложение: Протокол от 01.07.2019 г на комисия, назначена със Заповед № 617/ 

01.07.2019 г  

  

     Комисия: 

 
                 Председател: Евгения Вълчева – ................п.................... 

 

                  Членове: 

 

                 1.Севдалин Сидеров – ......................п........................... 

 

 

     2.Светослав Савов – ..........................п...................... 

 

 

 

      Заличен подпис съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


