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ПРОТОКОЛ  
 

 

от дейността на комисията, назначена със Заповед №90/07.08.2020 год. на 

Директора на ТП ДГС “Широка лъка“ със задача да разгледа и оцени постъпилата  в ТП ДГС 

“Широка лъка“  допълнена оферта въз основа на 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 

устройството на територията и подзаконовите актове по прилагането му в процеса на 

строителството на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура, 

основен ремонт на съществуващи горски пътища и 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“ 

Днес, 13.08.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП ДГС „Широка 

лъка“ комисия назначена със Заповед №90/07.08.2020 год. на Директора на ТП ДГС 

„Широка лъка“, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Генкова – юрисконсулт при ТП ДГС „Широка лъка“ 

Членове:  

1. Севда Дишлиева – г. счетоводител при ТП ДГС „Широка лъка“ 

2. Иван Драгнев – лесничей при ТП ДГС „Широка лъка“ 

се събра със задача да отвори, разгледа и оцени представената допълнителна 

оферта от страна на изпълнителя Обединение „ПЪТ – БУЛ – СТРОЙ“ на сключено рамково 

споразумение с предмет: „Осъществяване на строителен надзор и изготвяне на доклад за 

оценка на съответствието на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройството 
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на територията и подзаконовите актове по прилагането му в процеса на строителството на 

нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура, основен ремонт на 

съществуващи горски пътища и 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: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционен проект за основен ремонт на ГАП “Беденски бани - Водениците“ – четвърта 

степен, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Широка лъка“. 

I. Председателят на комисията констатира присъствието на всички членове на комисията. 

На заседанието на комисията не присъства представител на участника и представител на 

средствата за масово осведомяване. 

Комисията установи, че е изпратена покана с изх. №1395/ 28.07.2020 г  за допълване на 

оферта до Обединение „ПЪТ – БУЛ – СТРОЙ“, гр. София, определено за изпълнител на 

сключено рамково споразумение с предмет: „Осъществяване на строителен надзор и 

изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект по смисъла на 

Закона за устройството на територията и подзаконовите актове по прилагането му в 

процеса на строителството на нови трайни горски пътища и транспортна техническа 

инфраструктура, основен ремонт на съществуващи горски пътища и 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“.  

На 28.07.2020г. в „Профила на  купувача“ на „ЮЦДП“ – гр. Смолян е публикувана 

покана за допълване на оферта въз основа на 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 

устройството на територията и подзаконовите актове по прилагането му в процеса на 

строителството на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура, 

основен ремонт на съществуващи горски пътища и 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: „Изготвяне на доклад за 

оценка на съответствието на инвестиционен проект за основен ремонт на ГАП “Беденски 

бани - Водениците“ – четвърта степен, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП 

ДГС “Широка лъка“. 

На председателят на комисията бе предоставена регистрираната оферта и извлечение от 

водения входящ регистър на постъпилите оферти, от който е видно, че до 17:00 часа на 07.08.2020г. 

в деловодството на ТП ДГС „Широка лъка“ е постъпила допълнената оферта с Вх. №1431/ 

03.08.2020г. от Обединение „ПЪТ – БУЛ – СТРОЙ“, гр. София. 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларация в съответствие с 

разпоредбата на чл.103, ал.2 от ЗОП. 

II. Отваряне на офертата на Обединение „ПЪТ – БУЛ – СТРОЙ“  

1. Комисията констатира, че допълнената оферта е представена в запечатана 

непрозрачна опаковка с не нарушена цялост в съответствие с изискванията на 

Възложителя и чл.47, ал.2 от ППЗОП. 

2. Комисията пристъпи към отваряне на офертата и проверка за съответствие на 

съдържащите се в нея документи и изискуемите от Възложителя. 



3. С оглед спазване на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията се подписаха на Техническото и ценовото предложение. 

 4. При разглеждане на представената оферта комисията установи, че Обединение 

„ПЪТ – БУЛ – СТРОЙ“ е представило всички изискуеми документи и същите са изготвени 

съгласно условията на Възложителя. 

 На основание гореизложеното, комисията единодушно взе решение да пристъпи 

към разглеждане на техническото предложение. 

 III. Разглеждане на техническото предложение  

1. В представеното техническо предложение Обединение „ПЪТ – БУЛ – СТРОЙ“ 

предлага следното:  

2. Ангажират се да изпълнят обекта на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация – Приложение №А, приложена към поканата и Образец №4 – техническото 

ни предложение към рамково споразумение №18- 0035/ 28.03.2018г. 

3. За изпълнение на поръчката предлагат срок от 20 (двадесет) календарни дни от 

подписване на договора за изготвяне на Доклад за оценка на съответствието на инвестиционен 

проект за основен ремонт на ГАП “Беденски бани - Водениците“ – четвърта степен, находящ се в 

териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Широка лъка“. 

4. Предложението им се състои в изготвяне на Доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционен проект за основен ремонт на ГАП “Беденски бани - Водениците“ – четвърта степен, 

находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Широка лъка“ съгласно изискванията на 

Закона за устройството на територията, подзаконовите нормативни актове, касаещи 

упражняването на строителен надзор и изискванията на Възложителя. Гарантиране на точно и 

качествено изготвяне на Доклад за оценка на съответствието. 

Комисията констатира, че така представеното техническо предложение е изготвено 

съгласно изискванията поставени от Възложителя.  

На основание гореизложеното, комисията единодушно взе решение да пристъпи към 

разглеждане на ценовото предложение. 

IV. Разглеждане на ценово предложение 

В предоставеното ценово предложение Обединение „ПЪТ – БУЛ – СТРОЙ“ предлага 

обща стойност за изпълнение на договор с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на 

съответствието на инвестиционен проект за основен ремонт на ГАП “Беденски бани - 

Водениците“ – четвърта степен, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС 

“Широка лъка“ в размер на 1 950,00 (хиляда деветстотин и петдесет лева) без 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 „Широка лъка“ да сключи договор с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на 

съответствието на инвестиционен проект за основен ремонт на ГАП “Беденски бани - 

Водениците“ – четвърта степен, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС 

“Широка лъка“ с Обединение „ПЪТ – БУЛ – СТРОЙ“, гр. София, предложило обща стойност 

за изпълнение на договор в размер на 1 950,00 (хиляда деветстотин и петдесет лева) без 

ДДС. 

 



Работата по разглеждане и оценка на представеното допълнена оферта приключи на 

13.08.2020 г. 

Настоящият протокол и цялата документация събрана в хода по разглеждане на 

допълнената оферта се предава на Възложителя за утвърждаване. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: /*п /      
                           (Красимира Генкова)           
  
 
ЧЛЕНОВЕ:   1./ *п  /    
                (Севда Дишлиева)  
 
 
            2. /*п /        
                 (Иван Драгнев)     
                      
 
 

/*n/ - Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл.4, т.1 от 

Регламент ЕС 2016/67  

 

 


