
 

П Р О Т О К О Л    
 

Днес, 07.10.2021 г. в административната сграда на ТП „ДГС Смолян”, с адрес: с. гр. 

Смолян, бул. „България” №87 комисията, назначена със Заповед № 165/07.10.2021 г. на 

Директора на ТП „ДГС Смолян”, със задача да разгледа, оцени и класира постъпилa 

оферта въз основа на сключено рамково споразумение № 18-Д-0035/28.03.2018 г. с 

предмет: „Осъществяване на строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на 

съответствието на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на 

територията и подзаконовите актове по прилагането му в процеса на строителство на 

нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура, основен ремонт 

на съществуващи горски пътища и изграждане на съоръжения, вкл. изграждане/основен 

ремонт на др. по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1, б.“б“ от ЗОП в съответствие с нуждите на 

Южноцентрално държавно предприятие“, при стриктно спазване на разпоредбите на 

ЗОП, започна работа в 11:00 часа в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Велизар Младенов – зам. директор на ТП „ДГС Смолян”. 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Христо Балабанов – юрисконсулт при ТП „ДГС Смолян”; 

2. Зорка Маринова – главен счетоводител при ТП „ДГС Смолян; 

3. инж. Георги Гаджев – главен инженер при ТП „ДГС Смолян; 

4.  Нели Самичкова – касиер - счетоводител при ТП „ДГС Смолян”. 

 

Работата на комисията протече при следния ред: 

Със заповед № 350/28.09.2021 г. Директорът на „ЮЦДП” гр. Смолян е 

упълномощил Директора на ТП „ДГС Смолян” да отправи писмена покана за допълване 

на оферта до изпълнителя - Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ” подписал рамково 

споразумение № 18-Д-0035/28.03.2018 г. за сключване на договор с предмет: 

„Осъществяване на строителен надзор в процеса на извършване на основен ремонт 

на ГАП „Тешел – Мугла” втора степен, находящ се в териториалния обхват на ТП 

„ДГС Смолян”, ТП „ДГС Триград” и ТП „ДЛС Извора”. 

На 01.10.2021 г. от страна на ТП „ДГС Смолян” е изпратена покана за допълване на 

оферта до Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ” с адрес: гр. София бул. „Цар Борис III-ти" № 

257, като на същата дата в профила на купувача е публикувана покана за допълване на 

оферта въз основа на сключено рамково споразумение № 18-Д-0035/28.03.2018 г. за 

сключване на договор с предмет: „Осъществяване на строителен надзор в процеса на 

извършване на основен ремонт на ГАП „Тешел – Мугла” втора степен, находящ се 

в териториалния обхват на ТП „ДГС Смолян”, ТП „ДГС Триград” и ТП „ДЛС 

Извора”, ведно с техническото задание и необходимите приложения за участие. 

Длъжностно лице от деловодството на Възложителя, предаде на председателя на 

комисията входящия регистър на подадените оферти за участие (за което е съставен 

протокол), съгласно който в срока за подаване на оферти е подадена оферта за участие в 

горецитираната процедура от Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ” с вх. № 2701/05.10.2021г. 

постъпила в 13:00 ч.  

Всички членове на комисията, попълниха и подписаха декларации в съответствие с 

изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На заседанието не се яви представител на участник, подал офертата, както и 

представители на средствата за масово осведомяване.  

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена 

цялост. 

Комисията започна отварянето на постъпилата оферта от Обединение „ПЪТ-БУЛ-

СТРОЙ”, като провери за наличието всички изискуеми от Възложителя документи.  

След извършване на проверката комисията потвърди наличието на всички 

изискуеми документи. 

Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение за 

изпълнение на поръчката и Ценовото предложение. 



С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание като пристъпи към 

разглеждане на представените от участника документи. 

Представените от участника документи съответстват на предварително обявените 

условия от страна на Възложителя, поради което комисията единодушно реши да 

пристъпи към разглеждана на Техническото предложение. 

Комисията установи, че така представеното Техническо предложение е изготвено и 

в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Във връзка с горното комисията констатира, че приложените документи от 

участника отговарят на предварително поставените изисквания от Възложителя и 

пристъпи към разглеждане на приложеното от участника ценово предложение за 

изпълнение на поръчката. 

Предложената от Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ” цена за изпълнение на 

поръчката е в размер на 374 755.99 лв. /триста седемдесет и четири хиляди 

седемстотин петдесет и пет лева и деветдесет и девет стотинки/, без вкл. ДДС. 
Комисията констатира, че така представеното ценово предложение е изготвено 

съгласно изискванията на Възложителя. 

С оглед направените констатации и взетите решения, комисията предлага на 

Директора на ТП „ДГС Смолян” да сключи договор с предмет: „Осъществяване на 

строителен надзор в процеса на извършване на основен ремонт на ГАП „Тешел – 

Мугла” втора степен, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Смолян”, 

ТП „ДГС Триград” и ТП „ДЛС Извора” с Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ” с адрес: 

гр. София бул. „Цар Борис III-ти" № 257, представлявано от инж. Валентин Зарев в 

качеството му на Представляващ обединението, предложило обща стойност за 

изпълнение на договор в размер на 374 755.99 лв. /триста седемдесет и четири хиляди 

седемстотин петдесет и пет лева и деветдесет и девет стотинки/, без вкл. ДДС 
Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на комисията.  

 

         Председател: ….……(п)……….. 

         / инж. Велизар Младенов / 

         Членове: 

         1. ….……(п)……….. 

     / Христо Балабанов / 

         2. ….……(п)……….. 

         / Зорка Руменова Маринова / 

         3. ….……(п)……….. 

         / инж. Георги Гаджев / 

         4. ….……(п)……….. 

         / Нели Самичкова / 

 

ПОЛУЧИХ протокола на комисията на дата: 07.10.2021 г. 

 

Подпис….……(п)……….. 

ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Смолян”:  

 (инж. Васил Палагачев) 

 

УТВЪРЖДАВАМ протокола на комисията на дата: 07.10.2021 г. 

 

Подпис….……(п)……….. 

ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Смолян”:  

       (инж. Васил Палагачев) 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент 

(ЕС) 2016/679) 


