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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 338/13.10.2020 год. 

 

На основание чл.22, ал.1, т.6 и чл.108, т.1 от Закона за обществените 

поръчки, и посочени мотиви и решения в представения и утвърден от мен 

Протокол № 4272 от 13.10.2020 г. за дейността на комисията назначена с моя 

Заповед № 337/13.10.2020г. за разглеждане и оценка на представената 

допълнена оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

„Осъществяване   на   строителен   надзор   в процеса на извършване на 

основен ремонт на ГАП „Пясъка- Балдарана" - трета степен, находящ се 

в териториалния обхват на ТП „ДЛС Борово", въз основа на отправена 

Покана с Изх.№ 4147 от 02.10.2020г. до изпълнителя по сключено рамково 

споразумение № 18-Д-0035/28.03.2018г, 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" 

 

Р Е Ш И Х: 

 

1. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с 

предмет: „Осъществяване   на   строителен   надзор   в процеса на 

извършване на основен ремонт на ГАП „Пясъка- Балдарана" - трета 

степен, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДЛС Борово", 

участникът Обединение „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ", ЕИК 177255317 със седалище и 

адрес на управление: гр.София, бул.“Цар Борис ІІІ-ти“ № 257 с предложена 

обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на: 35 245,25 лева 

(тридесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет лева и двадесет и пет 

стотинки) без ДДС. 

2. Възлагам на длъжностното лице, заемащо длъжността „технически 

секретар“ при ТП „ДЛС Борово“, в 3- дневен срок от издаване на 

настоящото решение и не по-късно от деня на неговото публикуване в 

профила на купувача да изпрати по куриер с препоръчано писмо с 

обратна разписка или по електронен път, на посочената от участника в 

процедурата електронна поща, при условията и реда на Закона за 

електронния документ и електронния подпис или връчи лично срещу 



подпис настоящото решение, до всички участници в процедурата за 

сведение.  

3. Във връзка с изпълнение разпоредбата на чл. 42, ал. 2, т. 1 и т. 4 от 

ЗОП, възлагам на Наталия Пейчинова, на длъжност “Юрисконсулт“ в ТП 

„ДЛС Борово“ в 3-дневен срок от издаване на настоящото решение, да 

организира неговото публикуване, ведно с протокола от работата на 

комисията на интернет страницата на „ЮЦДП“ в профила на купувача на 

адрес:  
http://ucdp-

smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4922.  

 

4. Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл.196, ал.1 и 

следващите от ЗОП, в 10 /десет/ дневен срок от получаването на решението, 

пред Комисията за защита на конкуренцията с адрес: п.к. 1000 гр.София, 

бул.“Витоша” №18; Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg; Интернет адрес: 

http://www.cpc.bg с копие до директора на ТП „ДЛС Борово“. 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА  

ТП „ДЛС Борово“:............../п/*................. 

  Инж. Пламен Джиханов 

 

 

 

 
* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно чл. 36а, ал. 3 

от ЗОП 
 


