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ДОКЛАД 

За резултатите от проведени преговори с участника „Гео актив инвест“ ООД в 

процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП с предмет 

„Изпълнение на строително-монтажни работи за аварийна подмяна на водопровод и 

канализация и възстановяване на уличната настилка по ул. „Костадин Доганов“ гр. 

Копривщица” 

 

На 02.07.2015 година комисия назначена със Заповед РД № 165/24.06.2015 г. на Кмета 

на Община Копривщица в състав:  

 

Председател : Николай Дойчев Карагьозов на длъжност Секретар на Община 

Копривщица с квалификация правоспособен юрист; 

Членове:  

1. инж. Османи Сардуи Родригес на длъжност Директор на Дирекция „Териториално 

и селищно устройство” и главен инженер на Община Копривщица, с квалификация 

инженер 

2. Теодора Симеонова Главчева на длъжност мл.експерт „Евроинтеграция“ в 

Община Копривщица с квалификация еколог; 

3. Ваня Ангелова Чорбанска на длъжност гл. специалист „Строителство и 

инвеститорски контрол“ в община Копривщица с квалификация строителен техник; 

4. Милена Георгиева Паралеева на длъжност  гл. специалист „Евроинтеграция и 

туризъм” в Община Копривщица с квалификация икономист. 

проведе договаряне, резултатите от което са както следва: 

В изпълнение на Решение № 3 / 24.06.2015 г. на Кмета на община Копривщица за 

участие в процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП 

с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за аварийна подмяна на 

водопровод и канализация и възстановяване на уличната настилка по ул. „Костадин 

Доганов“ гр. Копривщица”  са поканени следните участници: 

 „Гео актив инвест“ ООД  с ЕИК 201235327, седалище и адрес на управление с. 

Костенец, община Костенец, област София, ул. „Радост“ № 2, представлявано от 

Румен Анчев Ангелов – управител (с покана изх. № 623/24.06.2015 година); 

 „Джи Ви Ел 63 Билдинг" ЕООД, ЕИК 201594903, седалище и адрес на управление 

с. Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик, ул. „Пета“ № 9, 

представлявано от Христо Стоянов Машев – управител (с покана изх. № 

622/24.06.2015 година). 

 

С публикувано в РОП Решение за промяна № 4/30.06.2015 г. е отстранена допусната 

техническа грешка и съответно е удължен срокът за получаване на офертите. До 

указания в Решението срок в деловодството на община Копривщица е постъпила само 

една оферта с Вх.№ 1943/02.07.2015г. в 15:16ч. от „Гео актив инвест“ ООД. 

На договарянето присъства Николай Добрев в качеството му на представител на „Гео 

актив инвест“ ООД, съгласно пълномощно № 24398/02.07.2015г.  
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Участникът отговаря на определените изисквания. При договарянето с представителя 

на участника „Гео актив инвест“ ООД бяха договорени следните условия: 409 544,39 

лева (четиристотин и девет хиляди петстотин четиридесет и четири лева и тридесет и 

девет ст.) без включен ДДС или 491 453,27 лева (четиристотин деветдесет и една 

хиляди четиристотин петдесет и три лева и двадесет и седем ст.) с включен ДДС и срок 

за изпълнение от 35 (тридесет и пет) календарни дни. 

 

Предвид горното, на основание чл. 92а, ал. 5, т. 2 от ЗОП комисията предлага на Кмета 

на община Копривщица да бъде сключен договор при договорените условия с „Гео 

актив инвест“ ООД  с ЕИК 201235327, седалище и адрес на управление с. Костенец, 

община Костенец, област София, ул. „Радост“ № 2, представлявано от Румен Анчев 

Ангелов.   

 

 

Подписи на членовете на комисията: 

  

Председател: 

……………………/П/..…………………………… Николай Дойчев Карагьозов 

Членове:   

………………………/П/…………………………… инж. Османи Сардуи Родригес 

 

………………………/П/…………………………… Теодора Симеонова Главчева 

 

………………………/П/…………………………… Ваня Ангелова Чорбанска 

 

………………………/П/…………………………… Милена Георгиева Паралеева 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /П/ 
КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 
                                                 /ГЕНЧО ГЕРДАНОВ/ 

 
получил доклада на 08. 07. 2015 г. 

 
 
 

 


