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Р Е Ш Е Н И Е 

№2 

гр. Златоград, 19.01.2021 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 

от 19.01.2021 г. за дейността на комисията назначена с моя Заповед №20/19.01.2021 

г. за разглеждане и оценка на представената допълнена оферта за изпълнение на 

обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на 

извършване на основен ремонт на ГАП „Бучовица”, находящ се в 

териториалния обхват на ТП „ДГС Златоград”, въз основа на отправена Покана 

с Изх.№ 25 от 05.01.2021г. до изпълнителя по сключено рамково споразумение 

№114/11.10.2017 г. 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.  

 

Р Е Ш И Х: 

 
1. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: 

„Упражняване на авторски надзор по време на извършване на основен ремонт 

на ГАП „Бучовица”, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС 

Златоград”, участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ГП“ ДЗЗД, ЕИК 177217245 със седалище 

и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ №51, вх. А, ет. 4, ап. 6, с 

предложена обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на: 1 111,58 лева 

(хилядa сто и единадесет лева и петдесет и осем стотинки) без ДДС, равняваща 

се на 0,05 % от стойността на СМР на обекта. 

2. Възлагам на длъжностното лице, заемащо длъжността „Деловодител и 

служител човешки ресурси“ при ТП „ДГС Златоград“, 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. Възлагам на Илияна Гюнелиев, на длъжност “Юрисконсулт“ в ТП „ДГС 

Златоград“ 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=5522  

 

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 „ДГС Златоград“. 

 
 

ДИРЕКТОР НА  

ТП „ДГС ЗЛАТОГРАД“:............../п*/................. 

                              ИНЖ. СЪБИ ДИМИТРОВ 

 
 

 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 37 от ЗОП 

http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=5522

