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            МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

           ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
          Т П „ Д Ъ Р Ж А В Н О  Г О Р С К О  С Т О П А Н С Т В О - М И Х А Л К О В О ”   

                 с.Михалково,обл.Смолян,тел.030472/316,факс.030472/314, ЕИК 2016195800313 
                                                               e-mail:dgsmihalkovo@ucdp-smolian.com 

Утвърждавам на дата: 10.02.2021г. 
 

Директор на ТП ”ДГС – Михалково” 
инж. Али Чолаков 

 
………/п/…………… 

* Налице е положен подпис, който е заличен съгласно Общия 
регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 

П Р О Т О К О Л 
за провеждането на договаряне без предварително обявление за избор на 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието на инвестиционен проект за изграждане на нов ГАП „Сухата 

чешма – Пичерово”, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС – Михалково””, 
за допълване на оферта към сключено Рамково споразумение  

№ 18-Д-0035/28.03.2018 г. 
 

В 10:00 часа на 10.02.2021 г. в сградата на ТП “ДГС – Михалково”, комисия, 
назначена със Заповед № 64/10.02.2021 г. на Директора на ТП “ДГС – Михалково”, в 
състав: 

Председател: 
инж. Звездалин Бекяров – зам.директор на  ТП „ДГС – Михалково” 
Членове: 
1. Виолета Атанасова – юрисконсулт в ТП”ДГС-Михалково” 
2. Ганка Митрева – гл. счетоводител в ТП ”ДГС – Михалково” 
3. Снежана Арнаудова – счетоводител в ТП „ДГС – Михалково” 
4. инж. Атанас Маслянов  – лесничей в ТП „ДГС – Михалково” 
се събра да разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в процедурата по 

договаряне без предварително обявление за избор на изпълнител на обществена 
поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на 
инвестиционен проект за изграждане на нов ГАП „Сухата чешма – Пичерово”, находящ 
се в териториалния обхват на ТП „ДГС – Михалково””, за допълване на оферта към 
сключено рамково споразумение № 18-Д-0035/28.03.2018 г. 

 
I. Председателят констатира присъствието на всички членове на комисията. За 

участие в процедурата е подадена една оферта, съгласно регистъра на възложителя, от 
ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ”, гр. София, бул. „Цар Борис III-ти” № 257, БУЛСТАТ 
177255317, постъпила на 01.02.2021 г.  в 11:00 часа с вх. № 302/01.02.2021г. 

След като се запознаха с регистъра на постъпилите оферти, членовете на 
комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

В определения за разглеждане на офертите ден и час не се явяват представители 
на участниците. 

II. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТ-БУЛ-
СТРОЙ”, по реда предвиден в ЗОП и констатира следното: ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТ-БУЛ-
СТРОЙ” подава оферта, която съдържа следните документи:  

1. Оферта – Приложение № 1; 

2. Предложение за изпълнение на обществената поръчка – Приложение № 2; 
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 3. Ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка – Приложение № 3. 
 
С извършване на горните действия приключи публичната част от заседанието на 

комисията, като същата продължи работата си в закрито заседание. 
 
III. Комисията пристъпи към разглеждане на представеното в офертата на 

ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ”, Предложение за изпълнение на поръчката 
(Приложение № 2) и установи, че е вярно и пълно попълено, във вид и съдържание, 
съгласно изискванията на възложителя. 

В съответствие с констатираното 
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 
Допуска до следващия етап от разглеждане на офертите – разглеждане на  ценови 

предложения на участниците – единствения участник в процедурата ОБЕДИНЕНИЕ 
„ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ”. 

 
IV. Комисията пристъпи към разглеждане на представеното в офертата на 

ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ”, Ценово предложение (Приложение № 3) и установи 
следното: 

1. ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ” е предложило обща стойност за изготвяне на 
проекта в размер от 1950,00 /хиляда деветстотин и петдесет/ лева без вкл. ДДС 

2. Ценовото предложение е изготвено и представено съобразно приложения към 
поканата образец. 

3. Комисията установи, че участника е предложил условия и цени за извършване 
на услугите, които са в съответствие с Рамково споразумение № 18-Д-0035/28.03.2018 
г. 

В съответствие с горните констатации 
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 
Предлага на Директора на ТП „ДГС – Михалково” да сключи договор с предмет: 

„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за 
изграждане на нов ГАП „Сухата чешма – Пичерово”, находящ се в териториалния обхват 
на ТП „ДГС – Михалково”” с  ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ”, гр. София, бул. „Цар Борис 
III-ти” № 257, БУЛСТАТ 177255317, съгласно предложените от последното условия и 
цени. 

 
V. След отваряне и разглеждане на офертите на участниците на 10.02.2021 г. бе 

съставен настоящия протокол. 
Председателят на комисията представи настоящия протокол за утвърждаване на 

директора на ТП ”ДГС – Михалково” ведно с цялата документация по провеждането на 
процедурата. 

Настоящия протокол се състои от две страници. 
КОМИСИЯ:       
                                                

 Председател:……………/п/…………………………                             
                 инж. Звездалин Бекяров  

  
Членове:        1. …………/п/………………………….                         2. …………………/п/……………………….. 
                                  Виолета Атанасова                                                        Ганка Митрева 
 
                          3. ………/п/…………………………….                          4. ………………/п/…………………………… 
                                Снежана Арнаудова                                                инж. Атанас Маслянов  
 
* Налице са положени подписи, които са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент 
(ЕС) 2016/679). 

 


