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„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП  

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-КАРЛОВО”  
Гр.Карлово, ул. „Калофер войвода” №23; тел: 0335 / 9-65-02;  

факс: 0335 / 9-65-31; e-mail – dgskarlovo@ucdp-smolian.com  
 

 

                                    Р Е Ш Е Н И Е 
№357/24.07.2020г. 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И КЛАСИРАНЕ 

 

     на основание чл.108, т.1 във връзка чл.22, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки и 

отразени констатации, решения и мотиви, изложени в Протокол №1/24.07.2020г., от 

дейността на Комисия, назначена със Заповед №356/24.07.2020г. на Директора на ТП „ДГС-

Карлово” за разглеждане и оценка на постъпилата допълнителна оферта за участие в 

процедура по договаряне без предварително обявление по реда на ЗОП, за възлагане 

изпълнението на обществена поръчка с предмет: “Основен ремонт на технико-укрепително 

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

ТП „ДГС-Карлово””, 

   ЗА ОБЕКТ: бараж на „Голямата река” в териториалния обхват на ТП „ДГС-Карлово”, 

землището на с. Климент, местност: гората, координатна система ETRS-89 – 

X:4717972,5544; Y:430406,1620, 

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.  проектиране, 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. 

 

 

                                     РЕШИХ: 

 

       1. Обявявам класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет “Основен ремонт на технико-укрепително съоръжение, бараж на „Голямата река”, 

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

   ЗА ОБЕКТ: бараж на „Голямата река” в териториалния обхват на ТП „ДГС-Карлово”, 

землището на с. Климент, местност: гората, координатна система ETRS-89 – 

X:4717972,5544; Y:430406,1620,  КАКТО СЛЕДВА: 

 

        I – во място - ОБЕДИНЕНИЕ „ГП” ДЗЗД гр. София за извършване на “Основен ремонт 

на технико-укрепително съоръжение, бараж на „Голямата река”, находящ се  в 

териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-Карлово””, ЗА ОБЕКТ: бараж на „Голямата 

река” в териториалния обхват на ТП „ДГС-Карлово”, землището на с. Климент, местност: 

гората, координатна система ETRS-89 – X:4717972,5544; Y:430406,1620. 
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 с предложена обща сума за изпълнение на всички дейности предмет на договора в размер от 

105 927,25 / сто и пет хиляди деветстотин двадесет и седем лева и двадесет и пет стотинки/ 

лева без ДДС. 

 

        2. Отстранени участници: В настоящата обществена поръчка няма отстранени участници. 

 

О П Р Е Д Е Л Я М : 
 

 

        II. За ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка с предмет: “Основен ремонт на технико-

укрепително съоръжение, бараж на „Голямата река”, находящ се  в териториалния обхват 

на дейност на ТП „ДГС-Карлово””, ЗА ОБЕКТ: бараж на „Голямата река” в териториалния 

обхват на ТП „ДГС-Карлово”, землището на с. Климент, местност: гората, координатна 

система ETRS-89 – X:4717972,5544; Y:430406,1620, участника, класиран на първо място - 

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП” ДЗЗД, ЕИК 177217245, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

бул. „България” №51, вх. А, ет. 4, ап. 6, представлявано от Стефан Михайлов Соколов – в 

качеството му на представляващ обединението. 

 

         ІІІ. РАЗПОРЕЖДАМ решението да бъде изпратено на заинтересованите лица, на всички 

участници в процедурата и да бъде публикувано в електронната преписка на поръчката в 

профила на купувача, ведно с протокола от работата на комисията, назначена за провеждане на 

процедурата. 

 

         ІV. Връзката към електронната преписка в профила на купувача:  

 

http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4772 
 

         На основание чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП настоящето решение може да бъде обжалвано в 10 – 

дневен срок от получаването му пред Комисия за защита на конкуренцията. 

 

         Орган, който отговаря за процедурите по обжалване - Комисия за защита на 

конкуренцията, гр. София 1000, бул. „Витоша” №18, Република България, e-mail: 

cpcadmin@cpc.bg ; интернет адрес: http://cpc.bg. 
                                   

                                   

 

 

 

  

                                                              Директор ДГС:...................../п/.................... 

                                                                                      (инж. Златю Кличев) 

 

 
/п/ Заличени данни съгл. Общият регламент за защита на личните данни 

(Регламент (ЕС) 2016/679)  
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