
П РОТОКОЛ № 2 

Днес, 18.09.2019 г. в 09:00 часа, в  Заседателна зала на Община Айтос, гр. 

Айтос, ул. ”Цар Освободител” № 3, Комисията, определена със Заповед № РД-08-

139/11.03.2019г. на Кмета на община Айтос, за провеждане на процедура на договаряне 

без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Упражняване на авторски надзор при изпълнението на обект: „Закриване и 

рекултивация на съществуващо Общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000341 и 

000342 в землището на с. Лясково и ПИ 001003 в землището на гр. Айтос, общ. Айтос, 

обл. Бургас”, открита с Решение № ОП-19-19 / 26.02.2019 г.  на Кмета на община 

Айтос, в състав: 

Председател: Мариана Димова – Зам.-кмет на община Айтос 

Членове:     1. Невин Скендер – външен експерт, юрист; 

                   2. Катя Иванова – старши експерт в Дирекция „ТСУРР“. 

 

се събра на закрито заседание със задача да разгреда представените документи 

от участника „Кадастър и проектиране“ ЕООД  - представлявано от Диян Събев Златев 

- управител. 

 

Комисията се запозна с писмо вх. № 92-Ф-262(1) / 20.08.2019 год. от участника 

„Кадастър и проектиране“ ЕООД  - представлявано от Диян Събев Златев и  

декларация за отказ от правото на автор възникнало по ЗАПСП, с дата 20.12.2013 год. 

нотариално заверена от Нотариус. 

 

Комисията предлага на кмета на община Айтос да прекрати обявената 

процедура за Упражняване на авторски надзор при изпълнението на проект 

„Упражняване на авторски надзор при изпълнението на обект: „Закриване и 

рекултивация на съществуващо Общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000341 и 

000342 в землището на с. Лясково и ПИ 001003 в землището на гр. Айтос, общ. Айтос, 

обл. Бургас”, с прогнозна стойност 14 750.00 лева без ДДС.  

 

Настоящият протокол отразява извършените от Комисията действия, същият се 

състави и подписа в един екземпляр.  

Настоящият протокол е приключен на 18.09.2019 г.  

 

 

Председател: ………/П/……….  

Мариана Димова             

        

Членове:     

               

………/П/…………             

1. Невин Скендер                    

………/П/…………   

2. Катя Иванова 


