
МЗХГ – „Южноцентрално държавно предприятие” 
         ТП „Държавно горско стопанство-Карлово”  

          гр. Карлово, ул. „Калофер войвода”№23, тел.: 033596502  
e-mail: dgskarlovo@ucdp-smolian.com 

                                                                              

                                                                              
Утвърдил:...............П..................... 

/Директор ДГС инж. Златю Кличев/ 
                                                                                                       Дата:22.10.2021г. 

 

                            П Р О Т О К О Л   
 

          Днес, 22.10.2021г. от 9:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС – Карлово”, 

находяща се в гр. Карлово, ул. „Калофер войвода” №23, обл. Пловдив, общ. Карлово, на 

открито заседание се събра комисия, определена със Заповед №559/22.10.2021г. на Директора 

на ТП „ДГС-Карлово”, във връзка със Заповед №345 от 24.09.2021г. на Директора на ЮЦДП,  

в състав: 

1. Радослава Стефанова на длъжност „юрисконсулт” в ТП „ДГС - Карлово” - 

председател на комисията; 

2. Румяна Манолова на длъжност „зам. директор” в ТП „ДГС - Карлово” –  член на 

комисията;  

3. Танко Златарев на длъжност „главен инженер” в ТП „ДГС - Карлово” – член на 

комисията; 

4. Милена Петрова на длъжност „гл. счетоводител” в ТП „ДГС - Карлово” – член на 

комисията; 

5. Румяна Белорешка на длъжност „лесничей” в ТП „ДГС - Карлово” –  член на 

комисията 

       да отвори, разгледа и оцени получената допълнена оферта от изпълнителя 
ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ” ДЗЗД по Рамково споразумение № 18-Д-
0035/28.03.2018г. и за сключване на договор с предмет: „Осъществяване на строителен 

надзор в процеса на извършване на основен ремонт на технико-укрепително съоръжение 

– бараж на „Голямата река”, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП 

„ДГС-Карлово””.  
Председателят на комисията откри заседанието. На заседанието не присъстваха 

представители на участника, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията установи, че на 11.10.2021г. в профила на купувача на ЮЦДП е публикувана 

покана с Изх. №1125/11.10.2021г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство - 

Карлово” за допълване на оферта от изпълнителя по 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“ за 
сключване на договор с предмет: „Осъществяване на строителен надзор в процеса на 

извършване на основен ремонт на технико-укрепително съоръжение – бараж на 

„Голямата река”, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-

Карлово””. 



След преглед на извлечение от регистъра за постъпили оферти, комисията констатира, че в 

деловодството на ТП „ДГС-Карлово” е депозирана допълнена оферта от ОБЕДИНЕНИЕ 
„ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ” с Вх.№198/18.10.2021г. Установено бе, че офертата е постъпила в 

поставения срок.  

Преди да пристъпи към отварянето на офертата членовете на комисията попълниха и 

подписаха изискуемата декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 
 

Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатана непрозрачна опаковка, 

съгласно изискванията на Възложителя, поставени в поканата за участие. Комисията пристъпи 

към отваряне на опаковката с офертата и извърши проверка на представените документи. При 

прегледа съдържанието на офертата комисията констатира, че от страна на ОБЕДИНЕНИЕ 
„ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ” са представени всички изискуеми документи, както следва: Оферта – 

Приложение №1; Техническо предложение – Приложение №2; Ценово предложение – 

Приложение №3. Трима от членовете на Комисията подписаха техническото и ценово 

предложение.  

Комисията установи, че представената Оферта – Приложение №1 отговоря на изискванията 

на възложителя и пристъпи към разглеждане и оценяване на техническото предложение. 

В оферата на участника - ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ” се съдържа Техническо 

предложение (Приложение №2) по приложения образец, при спазване изискванията посочени 

в Техническата спецификация, неразделна част от поканата за допълване на оферта. 

Комисията констатира, че така представеното техническо предложение е изготвено съгласно 

изискванията, поставени от Възложителя. 

Предвид установеното комисията единодушно взе решение да пристъпи към разглеждане 

на Ценовото предложени, при което установи следното: в ценово предложение от страна на 

участника ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ” е  предложена обща цена за изпълнение на 

дейностите по строителен надзор, в размер на: 2521,07 (две хиляди петстотин двадесет и 
един лева и седем стотинки), без включен ДДС. Комисията констатира, че така 

представеното ценово предложение е изготвено съгласно изискванията на Възложителя и не 

превишава заложения финансов ресурс.        
 С оглед направените констатации и взетите решения, комисията предлага на директора на 

ТП „ДГС-Карлово“, да сключи договор с предмет: „Осъществяване на строителен надзор в 

процеса на извършване на основен ремонт на технико-укрепително съоръжение – бараж 

на „Голямата река”, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-

Карлово”” с ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ”.  
Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и следва да бъде предаден на 

Възложителя заедно с цялата документация, събрана в хода на процедурата, за утвърждаване. 

 

КОМИСИЯ: 
 

Председател: 1................П............... /Радослава Стефанова/ 

ЧЛЕНОВЕ: 
 

 2................П............... /Румяна Манолова/       3...................П................... /Танко Златарев/ 

 

 

 4................П.................. /Милена Петрова/           5 ...............П.................. /Румяна Белорешка/  

 

Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия 
регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 



 

 


