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УТВЪРЖДАВАМ: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

 

………/П/……….. 

Кмет на Община Айтос 

Дата:19.09.2019г. 

 

ДОКЛАД  

(съгласно чл. 60, ал. 1 от ППЗОП) 

 

от дейността на комисията назначена 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 със задача да проведе процедура по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от 

ЗОП. 

Председателят на комисията докладва, че съгласно представения регистър на 

подадените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, в сроковете посочени в 

поканите – до 10:00 часа на 11.03.2019г. е  получена в деловодството на Община Айтос 

1 (един) брой запечатана нерозрачна опаковка, върху която са отразени: подател, 

входящ номер и дата на внасяне на участниучастника: 

1. Участник „Инвестиционно проектиране“ ЕООД, гр. Шумен, ЕИК 201495727, 

със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул. „Любен Каравелов“ № 31, 

представлявано от Диян Събев Златев - управител, оферта с вх. № 92-Ф-275/01.03.2019 

год.,  час 10:21; 

Председателят и всички членове на комисията попълниха и подписаха 

декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от Закон за обществени поръчки (ЗОП). 

Председателят на комисията, пристъпи към отваряне на постъпилата оферта на 

участника, както следва: 

1. За участника в договарянето взе участие Диян Събев Златев - управител на  

„Инвестиционно проектиране“ ЕООД.  

 След отваряне на офертата председателят на комисията, установи, че 

представените документи от участника са от името на „Инвестиционно проектиране“ 

ЕООД. Комисията установи, съгласно публикуваното Решение № ОП-19-19/ 

26.02.2019 г.  на Кмета на община Айтос и изпратената покана с изх. № 92-Ф-262 / 

26.02.2019 год., че поканата е изпратена до „Кадастър и проектиране“ ЕООД.  

Комисията направи справка в Търговския регистър, от която се установи, че 

управител на двете дружества е Диян Събев Златев. Със сключения договор № 108 с 

предмет:  Изготвяне на работен  проект за закриване, рекултивация и последващ  

мониторинг на общинско депо за отпадъци Айтос,  е възложено изпълнението му на 

„Кадастър и проектиране“ ЕООД, гр. Шумен, ЕИК 127624313 представлявано от Диян 

Събев Златев - управител.  
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На челните страници на проекта са положени печатите на „Инвестиционно 

проектиране“ ЕООД, гр. Шумен, ЕИК 201495727, представлявано от Диян Събев 

Златев – управител, т.е. авторските права принадлежат на изработилите проектите 

лица. 

Комисията единодушно реши да уведоми представляващия участника, че следва 

да представи нотариално заверена декларация за отказ от авторски права  върху обект: 

„Изготвяне на работен  проект за закриване, рекултивация и последващ  мониторинг на 

общинско депо за отпадъци Айтос“, от името на „Кадастър и проектиране“ ЕООД в 

полза на „Инвестиционно проектиране“ ЕООД. 

Настоящият протокол отразява извършените от Комисията действия, същият се 

състави и подписа в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните. 

Протокол № 1 е приключен на 11.03.2019 г. в 13:00 часа.  

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

ул. ”Цар Освободител” № 3, Комисията 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. Протокол № 2 е приключен на 18.09.2019 г.  

Настоящият доклад отразява извършените от Комисията действия, направените 

предложения и постигнатите договорености в резултати на проведеното договаряне.  

Настоящият доклад е съставен на 18.09.2019 год. 

Комисията предаде протоколите и доклада от работата си на Васил Едрев –  

Кмет на община Айтос, заедно с цялата документация на 18.09.2019 год.  

 

 

Председател: ………/П/……….  

Мариана Димова       

 

Членове:     

…………/П/…………      

1. Невин Скендер                   

 

…………/П/…………   

2. Катя Иванова 

 

Приел:  

Васил Едрев:……… /П/……… 

Кмет на Община Айтос 


