
 

П Р О Т О К О Л    
 

Днес, 22.04.2021 г. в административната сграда на ТП „ДГС Смолян”, с адрес: с. 

гр. Смолян, бул. „България” №87 комисията, назначена със Заповед № 96/22.04.2021 г. 

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

оферта въз основа на сключено рамково споразумение №114/11.10.2017г. с предмет: 

„Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на 

„Южноцентрално държавно предприятие” (ЮЦДП), включващо: 
1. авторски надзор и строителство на нови трайни горски пътища и транспортна 

техническа инфраструктура към тях; 

2. проектиране, авторски надзор и основен ремонт на съществуващи трайни 

горски пътища, и 

3. проектиране, авторски надзор и изграждане на технико-укрепителни съоръжения 

вкл. Изграждане /основен ремонт на други по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗОП, 

при стриктно спазване на разпоредбите на ЗОП, започна работа в 09:00 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.  инж. Михаил Речников – строителен инженер – специалист проектиране и 

строителство в ЦУ на ЮЦДП. 

Работата на комисията протече при следния ред: 

Със заповед № 136/16.04.2021 г. Директорът на „ЮЦДП” гр. Смолян е 

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

на представената от обединението оферта, за 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” до изпълнителя - ОБЕДИНЕНИЕ „ГП” 

ДЗЗД подписал рамково споразумение №114 от 11.10.2017г. 

На 19.04.2021 г. от страна на ТП „ДГС Смолян” е изпратена покана за допълване на 

оферта до ОБЕДИНЕНИЕ „ГП” ДЗЗД с адрес: гр. София, бул. „БЪЛГАРИЯ" № 51, Вх.А, 

Ет.4, Ап.6, като на същата дата в профила на купувача е публикувана покана за 

допълване на оферта въз основа на сключено рамково споразумение №114/11.10.2017г. с 

предмет: "Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите 

на „Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП), 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 „ГП” ДЗЗД с вх. № 1165/21.04.2021 г. 

постъпила в 13:40 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 „ГП” 

ДЗЗД, 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. 

В Техническото предложение участникът е предложил следното: 

1. Поемаме ангажимент да изпълним обекта и предмета на поръчката в съответствие с 

Техническата спецификация – Приложение №А, приложена към поканата и Образец 4.1.- 

техническо предложение за I
-ва

 обособена позиция към Рамково споразумение 

№114/11.10.2017г. 

2. Съгласно чл.6 (2), т.7 от раздел VI. на сключено рамково споразумение 

№114/11.10.2017г. поемаме ангажимент да спазваме всички условия, посочени в: 

техническата спецификация – Приложение №А, приложена към изпратената ни поканата 

за допълване на  представената от нас оферта, техническата и ценова оферта по 

процедурата за сключване на рамково споразумение, представляващи неразделна част от 

споразумението за I-ва обособена позиция към Рамково споразумение № 114 от 

11.10.2017г. 

3. За изпълнение на поръчката предлагаме следния срок 12 (дванадесет календарни 

месеци) от подписване на договора. 

4. Необходимите дейностите за изпълнение предмета на поръчката, ще изпълним в 

следната етапна последователност и срокове на изпълнение: 

Съгласно приложената Програма-график за изпълнение на видовете дейности 

необходими за основен ремонт на ГАП „Тешел – Мугла”. 
5. Предлагаме гаранционен срок на всички СМР в рамките на 2 /две/ години. 

/Гаранционният срок следва да бъде съобразен с Наредба №2/31.07.2003 год. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти/. 

6. Допълнителна информация: 

6.1. Относно изпълнение на конкретните строителни дейности за основен ремонт 

на ГАП „Тешел – Мугла”. 

 По време на основния ремонт на ГАП „Тешел – Мугла” ще изпълним следните 

строителни дейности и операции в съответствие с Техническата спецификация и 

Одобрения Инвестиционен проект за обекта: 

- трасиране елементите на трасето и съоръженията; 

- почистване на сервитута на пътя от храсти и пъни; 

- изкоп за пътища в земни и скални почви на директното прасе и зауствания, 

включително натоварване превод на излишна земна маса до депо на разстояние до 5 км. 

разтоварване на депо и оформянето му; 

- направа насип от скален материал с уплътняване; 

- направа на необлицован отводнителен окоп; 

- изграждане на тръбни водостоци ф1000, включително изкоп за съоръжения в 

земни и скални почви, доставка и полагане на гофрирани тръби ф1000 върху пясъчна 

подложка, направата на вток и оток от бетон С30/37, обмазване  на засипаните части на 

конструкции с асфалтов грунд и топла битумна замазка и обратен насип с уплътняване; 

- изграждане на нови подпорни стени и бетонови банкети, включително изкоп за 

съоръжения в земни и скални почви, доставка и полагане на подложен бетон с 12/15, 

направа на кофраж, доставка и монтаж на армировка и ПВЦ тръби за барбакани, 

полагане на бетон С30/37, обмазване на засипаните части на конструкцията с асфалтов 

грунд и топла битумна замазка, полагане на трамбована глина и обработен насип с 

уплътняване; 



- ремонт и повдигане на съществуващи подпорни стени, включително монтаж на 

анкери в съществуващите стени, направа на кофраж, доставка и монтаж на армировка и 

ПВЦ тръби за барбакани, полагане на бетон С30/37, обмазване на засипаните части на 

конструкцията с асфалтов грунд и топла битумна замазка; 

- полагане на габиони; 

- изграждане на големи съоръжения (сводови мостове), включващо разваляне на 

съществуваща дървена мостова конструкция, разваляне на каменна зидария и 

съществуващ бетон, изкоп за съоръжения в земни и скални почви, доставка и монтаж на 

армировка и ПВЦ тръби за барбакани, полагане на бетон С30/37, обмазване на 

засипаните части на полагане на дренажни тръби Ф150 и дренажен материал, обратен 

насип с уплътняване, полагане на трошено-каменна настилка с уплътнява не на 

директното трасе и зауствания; 

- доставка и монтаж на ограничителна система за съоръжения. 

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 „ГП"ДЗЗД цена за изпълнение на поръчката е в 

размер на 15 746 050.02 лв. /петнадесет милиона седемстотин четиридесет и шест 

хиляди  и петдесет лева и две 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: „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 „ГП” ДЗЗД, гр.София, 

предложило обща стойност за изпълнение на договор в размер на 15 746 050.02 лв. 

/петнадесет милиона седемстотин четиридесет и шест хиляди  и петдесет лева и две 

стотинки/, без вкл. ДДС. 

Работата по разглеждане и оценка на представената допълнена оферта приключи на 

22.04.2021г., на която дата се състави и подписа настоящия протокол.  

Настоящият протокол и цялата документация събрана в хода по разглеждане на 

допълнената оферта се предава на Възложителя за утвърждаване. 

         Председател: ….……(п)……….. 

         / инж. Велизар Младенов / 

         Членове:   

         1. ….……(п)……….. 

     / Христо Балабанов / 

 

         2. ….……(п)……….. 

         / Зорка Руменова Маринова / 

 

         3. ….……(п)……….. 

         / инж. Георги Гаджев / 

 

         4. ….……(п)……….. 

         / Инж. Михаил Речников / 

 

 

 

 



ПОЛУЧИХ протокола на комисията на дата: 22.04.2021 г. 

 

Подпис….……(п)……….. 

ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Смолян”:  

 (инж. Станко Делиянчев) 

 

УТВЪРЖДАВАМ протокола на комисията на дата: 22.04.2021 г. 

 

Подпис….……(п)……….. 

ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Смолян”:  

       (инж. Станко Делиянчев) 

 

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

(Регламент (ЕС) 2016/679) 


