
 
 

          

 

 

 УТВЪРЖДАВАМ .../П/…чл. 59 ЗЗЛД…                                                                                                                                                       

ИНЖ. ПЕТЪР ГАНЕВ 

ЗАМ.-ДИРЕКТОР НА СИДП ДП – гр. Шумен 
съгласно Заповед за оправомощаване №246/19.07.2019 г. 

на директора на СИДП ДП - Шумен 

Дата: 25.07.2019 г. 

 

П РОТ ОКОЛ № 2    /П  Р  Е  П  И  С/  

Днес, 22.07.2019 год. в 14:00 часа комисията, назначена със Заповед 

№244/16.07.2019г., издадена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП и чл. 97, ал. 1 от ППЗОП, се 

събра на свое второ редовно заседание, за да проведе процедура за определяне на 

изпълнител и възлагане изпълнението на обществена поръчка по реда на чл. 187-189 от ЗОП, 

чрез „събиране на оферти с обява” с обект на поръчката – услуга, и предмет на 

изпълнение: „Избор на изпълнител за: 1. Услуги по изработване на комплексни доклади 

за оценка съответствието на инвестиционни проекти за 7(седем) броя горски 

автомобилни пътища и 2. Услуги по упражняване на строителен надзор при 

изпълнение на строежи на 8(осем) броя горски автомобилни пътища на територията 

на СИДП ДП Шумен, включващи: 2.1. Изпълнение на дейности по упражняване на 

строителен надзор на етап изпълнение на строежа; 2.2. Изпълнение на дейности по 

упражняване на строителен надзор на заключителен етап на строежа; 2.3. Изпълнение 

на дейности по упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на 

проявени скрити дефекти през гаранционните срокове, за 8 (осем) самостоятелни 

обекта както следва: Обект №1 Горски автомобилен път (ГАП) „БИСД Крепча“ 2314 

л.м. (ново строителство) – ДГТ на ТП „ДЛС Черни лом“ гр. Попово. Обект №2 Горски 

автомобилен път (ГАП) „БИРП Кьостата“ 3811 л.м. (ново строителство) – ДГТ на ТП 

„ДЛС Тервел“ гр. Тервел. Обект №3 Горски автомобилен път (ГАП) „Клепалото - 

Стублицата“ 4100 л.м. (ново строителство) – ДГТ на ТП „ДЛС Шерба“ с. Старо 

Оряхово. Обект №4 Горски автомобилен път (ГАП) „Житница“ 2500 л.м. (ново 

строителство) – ДГТ на ТП „ДГС Добрич“ гр. Добрич. Обект №5 Горски автомобилен 

път (ГАП) „Венец - Дъбрава“ 1420 л.м. (основен ремонт) – ДГТ на ТП „ДЛС Паламара“ 

с. Венец. (БЕЗ УСЛУГА ПО ИЗГОТВЯНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА 

СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ). Обект №6 Горски 

автомобилен път (ГАП) „Припека“ 5830 л.м. (ново строителство) – ДГТ на ТП „ДГС 

Върбица“ гр.Върбица. Обект №7 Горски автомобилен път (ГАП) „Елешница“ 9340 л.м. 

(основен ремонт) – ДГТ на ТП „ДГС Цонево“ с. Цонево. Обект №8 Горски автомобилен 

път (ГАП) „Кьостата 2“ 1729 л.м. (основен ремонт) – ДГТ на ТП „ДЛС Тервел“ гр. 

Тервел, подробно посочени от възложителя в изискванията и техническата 

спецификация на документацията на процедурата“, открита с Обява №2/03.07.2019 г. на 

директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен, информация за която 

е публикувана в РОП с импортен №9089877/03.07.2019 г. и информация за удължаване срока 

за получаване на оферти, публикувана в РОП с импортен №9090365/16.07.2019 година. 

КОМИСИЯТА е в състав, както следва: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: чл. 59 от ЗЗЛД 

ЧЛЕНОВЕ: 1. чл. 59 от ЗЗЛД 

2. чл. 59 от ЗЗЛД 



 
Комисията е в пълен и редовен състав. Няма промяна на датата и часа на отваряне на 

постъпилите оферти. 

Председателят на комисията откри заседанието, обяви, че процедурата ще се проведе 

съгласно правните предписания на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и правилника за 

прилагането му, като обяви, че са валидни разпоредбите на чл. 186, чл. 187 и ал. 1 от ЗОП, 

относно процедурата „събиране на оферти с обява”.  

Настоящото заседание на комисията е публично и на него могат да присъстват 

представители на кандидатите по търговска регистрация или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. При откриване 

на заседанието се установи, че в залата не присъстват представители на кандидати, техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, 

което обстоятелство е отразено в присъствен лист №2 (за второто заседание на комисията), 

подписан от членовете на комисията. 

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП (отм., в сила от 01.11.2019 г.), възложителят е 

удължил срока за получаване на оферти с 3 (три) дни, и крайният срок е променен, 

съответно до 17:30 часа на 19.07.2019 г.  

В удължения срок за получаване на оферти, такива не са подадени, видно от входящ 

регистър № 2 (за удължения срок за подаване на оферти). 

На основание чл. 188, ал. 3 от ЗОП (отм., в сила от 01.11.2019 г.), комисията 

пристъпва към отваряне и разглеждане на единствената оферта, депозирана в първоначалния 

срок за подаване на оферти, при спазване на разпоредбите на ЗОП и ПППЗОП. 

 

Видно от първоначалния регистър за подадените оферти има подадена 1 (една) 

оферта, а именно: 

- Кандидат № 1: „Контролс“ ООД, с оферта с вх. № 3089 от 15.07.2019 г., постъпила 

в 11:20 часа, получена по куриер; 

След получаване на регистъра с постъпили оферти, членовете на комисията 

подписаха декларации, съгласно чл. 97, ал.2 във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. Няма член 

на комисията направил отвод.  

Разяснена бе принципната последователност на действията на комисията, по която 

следва да премине настоящото заседание, както и процедурата в нейната цялост, до 

приключване на същата като завършен процес, съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

Комисията проверява за наличието на непрозрачен с ненарушена цялост общ плик, в 

които следва да са приложени всички документи на кандидата. Комисията отваря общия 

плик и оповестява гласно приложените документи, без да коментира съдържанието им или 

валидността им, и без да се сравняват с поставените от Възложителя изисквания, относно 

тяхната изискуемост. Комисията обявява и ценовото предложение на кандидата. След 

прочитането на документите от плика и обявяване на ценовото предложение, приключва 

публичната част на заседанието. Процесът ще продължи, като в закрито заседание комисията 

подробно ще разгледа и провери приложените документи. При установяване на липса на 

документи или други установени несъответствия с критериите за подбор или с други 

поставени изисквания от възложителя, кандидата се уведомява писмено за това и комисията 

му предоставя възможност в определен срок, съгласно ЗОП, да представи допълнително 

точно изисканите документи, да поправи несъответствията, като замени представени 

документи или представи нови, с които да удовлетвори поставените от възложителя 

критерии за подбор. Комисията няма определени по брой заседания и не следва да уведомява 

за тяхното провеждане кандидата. В последния етап от процедурата, комисията ще 

разглежда предложената ценова оферта, ще оцени предложението по посочените показатели 

и ще извърши крайно класиране, съобразно посочените критерии, начин на оценяване и 

класиране, съобразно комплексната оценка. 



 
След направените разяснения, комисията пристъпи към отваряне на постъпилата  

оферта, съгласно регистъра за приемане на оферти.  

I. Отваряне на офертата на Кандидат № 1: „Контролс“ ООД, с оферта с вх. № 

3089 от 15.07.2019 г., постъпила в 11:20 часа, получена по куриер. Комисията провери и 

установи наличието на непрозрачен с ненарушена цялост общ плик, в който са приложени 

документите на кандидата, върху които са поставени само надписи, съгласно изискванията 

на ЗОП и процедурните условия – други обозначения не са направени. В общия плик е 

наличен друг непрозрачен, с ненарушена цялост плик с надпис „Ценово предложение”. 

Председателя и членовете на комисията подписаха и двата плика. 

Председателят на комисията отвори общия плик, след което членовете на комисията 

подписаха всички документи от техническото предложение. Комисията оповести гласно 

всички приложени документи, съдържащи се в общия плик и съгласно чл. 97, ал.3 от ППЗОП 

обяви техническото предложение. 

Извърши се служебна проверка за актуалното състояние на кандидата в Търговския 

регистър. Извлечение от направената проверка се приложи към процедурното досие и е 

неразделна част от същото. 

При прочитането на глас на приложените документи в общия плик в публичното 

заседание на комисията, се установи, следното: 

Съдържание на офертата на Кандидат № 1: „Контролс“ ООД 

1. Приложение № 1 – Заявление за участие;  

2. Приложение № 2 - Електронен образец на единния европейски документ за 

обществени поръчки (еЕЕДОП); 

3. Приложение № 3 – Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици; 

4. Приложение № 4 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

4. Отделен плик с надпис „Ценово Предложение“ - Приложение № 5 - „Ценово 

предложение”; 

5. Приложение № 12 – Декларация за информираност и съгласие за обработване на 

лични данни. 

Комисията разгледа обстойно документите и информацията в офертата на кандидата, 

за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, които са от значение за 

„допустимост” до участие в следващите етапи от процедурата - разглеждане и оценка на 

предложенията и класиране на участниците. 

При гласовото прочитане в откритото заседание на приложените документи в 

офертите на кандидата: Кандидат № 1: „Контролс“ ООД не се установиха липси на 

изискуеми документи, не се установиха несъответствия на приложените документи с 

изискванията обявени от възложителя и условията по ЗОП, същото се потвърди отново. С 

оглед констатациите, комисията единодушно взе решение: 

1. Кандидат № 1: „Контролс“ ООД е приложил всички изискуеми от възложителя 

документи. 

2. Допуска Кандидат № 1: „Контролс“ ООД до следващия етап на процедурата, а 

именно: разглеждане на техническото предложение и оценка на офертата по всички 

показатели, съгласно методиката за оценка. 
 

Комисия: 

/П/ чл. 59 от ЗЗЛД 

 

С оглед горните констатации, комисията продължи заседанието си като премина към 

разглеждане на техническото предложение. 



 
Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се 

формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. 

Оценка на предложенията за изпълнение на поръчката и предложената цена се 

поставя само на офертите на допуснатите до този етап участници. 

В процеса на разглеждане на техническото предложение на участника, комисията 

установи следното: 

1.Участникът е посочил в детайлна пълнота  дейностите, които ще изпълни по 

изработване на комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционен проект за 

всеки конкретен обект 

2. Участникът е посочил пълната последователност на изготвяне на изискуемата по 

закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена 

последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни 

дейности;  

3. Налице е детайлно описание:  

- на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на 

предвидените строително-монтажни работи на обекта;  

- на мониторинга на методите на изпълнение. на видовете СМР;  

- на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в 

съответствие с изискванията на техническата документация. 

- на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, 

които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности,  като разпределението 

им е съобразено със спецификата на съответните дейности. 

- на дейностите по съгласуване и контрол на основните материали за изпълнение на 

поръчката – произход, доставки, сертификати, ведно с всички стъпки по упражняването на 

контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на 

техническите изисквания на проекта, така и ритмичността на тяхното доставяне, начин на 

складиране, начин на влагане, изпитания и др. 

При така представеното Техническо предложение комисията не установи пропуски и 

нарушения на обявените изисквания по процедурата и на закона. Техническото предложение 

отговаря на изискванията на възложителя, комисията единодушно взе следното решение: 

1. Техническото предложение на Кандидат № 1: „Контролс“ ООД отговаря на 

обявените изисквания по процедурата и на закона. Участникът изключително подробно и 

детайлно е описал в Техническото предложение всички дейности, които следва да извърши 

при изпълнение предмета на обществената поръчка, като е добавил допълнителни 

поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други 

фактори, имащи отношение към повишаване на качеството на изпълнение на поръчката и 

надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания. Предвид горното 

участникът получава максималния брой точки (100 т.) за оценка на Техническото 

предложение. 

2. Допуска Кандидат № 1: „Контролс“ ООД до следващия етап на процедурата, а 

именно оценка на ценовото предложение. 
 

Комисия: 

/П/ чл. 59 от ЗЗЛД 

 

Комисията продължи работата си, като преминава към разглеждане на ценовото 

предложение. Комисията отвори и оповести предлаганите ценови параметри на Кандидат 

№1: „Контролс“ ООД. Преди извършване на финансовата оценка, комисията провери 

ценовите предложения, за да установи, дали са подготвени и представени в съответствие с 

изискванията на документацията за участие в процедурата. 

 



 
Предлагана обща крайна цена, без вкл. ДДС: 59 380,00 лв. (петдесет и девет хиляди 

триста и осемдесет лева и нула стотинки). 

 

Разпределена както следва по видове услуги: 

І.1. Общо за услуги по изработване на комплексни доклади за оценка 

съответствието на инвестиционни проекти - 4 060,00 лв. (четири хиляди и шестдесет лева 

и нула стотинки) без вкл. ДДС. 

съответно разпределена по обекти:  

І.1.1.Обект №1 Горски автомобилен път (ГАП) „БИСД Крепча“ 2314 л.м. (ново 

строителство) – ДГТ на ТП „ДЛС Черни лом“ гр. Попово – 580,00 лв. (петстотин и осемдесет 

лева и нула стотинки) без вкл. ДДС; 

І.1.2.Обект №2 Горски автомобилен път (ГАП) „БИРП Кьостата“ 3811 л.м. (ново 

строителство) – ДГТ на ТП „ДЛС Тервел“ гр. Тервел - 580,00 лв. (петстотин и осемдесет 

лева и нула стотинки) без вкл. ДДС; 

І.1.3.Обект №3 Горски автомобилен път (ГАП) „Клепалото - Стублицата“ 4100 

л.м. (ново строителство) – ДГТ на ТП „ДЛС Шерба“ с. Старо Оряхово - 580,00 лв. 

(петстотин и осемдесет лева и нула стотинки) без вкл. ДДС; 

І.1.4.Обект №4 Горски автомобилен път (ГАП) „Житница“ 2500 л.м. (ново 

строителство) – ДГТ на ТП „ДГС Добрич“ гр. Добрич – 580,00 лв. (петстотин и осемдесет 

лева и нула стотинки) без вкл. ДДС; 

І.1.6.Обект №6 Горски автомобилен път (ГАП) „Припека“ 5830 л.м. (ново 

строителство) – ДГТ на ТП „ДГС Върбица“ гр.Върбица – 580,00 лв. (петстотин и осемдесет 

лева и нула стотинки) без вкл. ДДС 

І.1.7.Обект №7 Горски автомобилен път (ГАП) „Елешница“ 9340 л.м. (основен ремонт) 

– ДГТ на ТП „ДГС Цонево“ с. Цонево – 580,00 лв. (петстотин и осемдесет лева и нула 

стотинки) без вкл. ДДС 

І.1.8.Обект №8 Горски автомобилен път (ГАП) „Кьостата 2“ 1729 л.м. (основен 

ремонт) – ДГТ на ТП „ДЛС Тервел“ гр. Тервел – 580,00 лв. (петстотин и осемдесет лева и 

нула стотинки) без вкл. ДДС 

 

ІІ.2. Общо за услуги по упражняване на строителен надзор при изпълнение на 

строежи включващи: 1. Изпълнение на дейности на етап изпълнение на строежа, 

2.Изпълнение на дейности на  заключителен етап на строежа, 3. Изпълнение на 

дейности по  упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени 

скрити дефекти през гаранционните срокове – 55 320,00 лв. (петдесет и пет хиляди триста 

и двадесет лева и нула стотинки) без ДДС; 

разпределена по съответните обекти: 

ІІ.2.1.Обект №1 Горски автомобилен път (ГАП) „БИСД Крепча“ 2314 л.м. (ново 

строителство) – ДГТ на ТП „ДЛС Черни лом“ гр. Попово – 3 660,00 лв. (три хиляди 

шестстотин и шестдесет лева и нула стотинки) без ДДС; 

ІІ.2.2.Обект №2 Горски автомобилен път (ГАП) „БИРП Кьостата“ 3811 л.м. (ново 

строителство) – ДГТ на ТП „ДЛС Тервел“ гр. Тервел – 5 650,00 лв. (пет хиляди шестстотин и 

петдесет лева и нула стотинки) без ДДС; 



 
ІІ.2.3.Обект №3 Горски автомобилен път (ГАП) „Клепалото - Стублицата“ 4100 

л.м. (ново строителство) – ДГТ на ТП „ДЛС Шерба“ с. Старо Оряхово – 11 500,00 лв. 

(единадесет хиляди и петстотин лева и нула стотинки) без ДДС; 

ІІ.2.4.Обект №4 Горски автомобилен път (ГАП) „Житница“ 2500 л.м. (ново 

строителство) – ДГТ на ТП „ДГС Добрич“ гр. Добрич – 3 080,00 лв. (три хиляди и осемдесет 

лева и нула стотинки) без ДДС; 

ІІ.2.5.Обект №5 Горски автомобилен път (ГАП) „Венец - Дъбрава“ 1420 л.м. (основен 

ремонт) – ДГТ на ТП „ДЛС Паламара“ с. Венец – 3 950,00 лв. (три хиляди деветстотин и 

петдесет лева и нула стотинки) без ДДС 

ІІ.2.6.Обект №6 Горски автомобилен път (ГАП) „Припека“ 5830 л.м. (ново 

строителство) – ДГТ на ТП „ДГС Върбица“ гр. Върбица – 9 320,00 лв. (девет хиляди триста 

и двадесет лева и нула стотинки) без ДДС; 

ІІ.2.7.Обект №7 Горски автомобилен път (ГАП) „Елешница“ 9340 л.м. (основен 

ремонт) – ДГТ на ТП „ДГС Цонево“ с. Цонево – 14 900,00 лв. (четиринадесет хиляди и 

деветстотин лева и нула стотинки) без ДДС; 

ІІ.2.8.Обект №8 Горски автомобилен път (ГАП) „Кьостата 2“ 1729 л.м. (основен 

ремонт) – ДГТ на ТП „ДЛС Тервел“ гр. Тервел – 3 260,00 лв. (три хиляди двеста и шестдесет 

лева и нула стотинки) без ДДС. 

 

Комисията пристъпи към оценка на Техническото и Ценовото предложение на 

участника. Оценяването се извършва по следния начин: 

 

1. Показатели за оценяване: 

(Тп) - Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

изискванията на Възложителя.  

(Фп) - Предложена от участника цена в лева без ДДС. 

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се 

формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:  

(КО) = (Тп*0,60) + (Фп*0,40); 

КО има максимална стойност 100 точки.  

Оценка на предложенията за изпълнение на поръчката и предложената цена се 

поставя само на офертите на допуснатите до този етап участници. 

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. 

Относителна тежест на показателите за оценяване: 

(Тп) = 60 % 

(Фп) = 40 % 

 

2. Оценка на ценовото предложение 

Най-ниското ценово предложение получава максимален брой точки, а именно 100 

точки. Точките на всяко едно от останалите ценови предложения се изчисляват поотделно по 

следната формула: 

Фп = (Смин * 100) / С 

Където: 

Фп е точковата оценка на финансовото предложение; 

Смин е стойност на най-ниското ценово предложение (без ДДС); 

С е стойност на оценяваното ценово предложение (без ДДС). 

 

Фп = (59380 * 100) / 59380 = 100 т. 



 
 

КО = (100 * 0,60) + (100 * 0,40) = 100 т. 

 

С оглед на горепосочените обективни факти и обстоятелства, предвид така 

представените технически и ценови предложения и предвид Критерият за възлагане на 

поръчката – икономически най-изгодна оферта, определена въз основа на „Оптимално 

съотношение качество/цена“ (чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП), комисията единодушно постигна 

следното решение: 

1. Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, в качеството му на възложител, 

следното класиране: 

На първо и единствено място: Кандидат № 1: „Контролс“ ООД – гр. София с 

предлагана цена 59 380.00 лева /петдесет и девет хиляди триста и осемдесет лева и нула 

стотинки/ 

2. Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, да приеме работата на комисията 

и да утвърди настоящият протокол. 

3. Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, да определи за изпълнител на 

обществената поръчка с обект – услуга и предмет на изпълнение: „Избор на изпълнител за: 

1. Услуги по изработване на комплексни доклади за оценка съответствието на 

инвестиционни проекти за 7(седем) броя горски автомобилни пътища и 2. Услуги по 

упражняване на строителен надзор при изпълнение на строежи на 8(осем) броя горски 

автомобилни пътища на територията на СИДП ДП Шумен, включващи: 2.1. 

Изпълнение на дейности по упражняване на строителен надзор на етап изпълнение на 

строежа; 2.2. Изпълнение на дейности по упражняване на строителен надзор на 

заключителен етап на строежа; 2.3. Изпълнение на дейности по упражняване на 

строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през 

гаранционните срокове, за 8 (осем) самостоятелни обекта както следва: Обект №1 

Горски автомобилен път (ГАП) „БИСД Крепча“ 2314 л.м. (ново строителство) – ДГТ на 

ТП „ДЛС Черни лом“ гр. Попово. Обект №2 Горски автомобилен път (ГАП) „БИРП 

Кьостата“ 3811 л.м. (ново строителство) – ДГТ на ТП „ДЛС Тервел“ гр. Тервел. Обект 

№3 Горски автомобилен път (ГАП) „Клепалото - Стублицата“ 4100 л.м. (ново 

строителство) – ДГТ на ТП „ДЛС Шерба“ с. Старо Оряхово. Обект №4 Горски 

автомобилен път (ГАП) „Житница“ 2500 л.м. (ново строителство) – ДГТ на ТП „ДГС 

Добрич“ гр. Добрич. Обект №5 Горски автомобилен път (ГАП) „Венец - Дъбрава“ 1420 

л.м. (основен ремонт) – ДГТ на ТП „ДЛС Паламара“ с. Венец. (БЕЗ УСЛУГА ПО 

ИЗГОТВЯНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ). Обект №6 Горски автомобилен път (ГАП) „Припека“ 

5830 л.м. (ново строителство) – ДГТ на ТП „ДГС Върбица“ гр.Върбица. Обект №7 

Горски автомобилен път (ГАП) „Елешница“ 9340 л.м. (основен ремонт) – ДГТ на ТП 

„ДГС Цонево“ с. Цонево. Обект №8 Горски автомобилен път (ГАП) „Кьостата 2“ 1729 

л.м. (основен ремонт) – ДГТ на ТП „ДЛС Тервел“ гр. Тервел, подробно посочени от 

възложителя в изискванията и техническата спецификация на документацията на 

процедурата“ а именно: 

Кандидат № 1: „Контролс“ ООД – гр. София, регистрирано в търговския регистър 

към АВ с ЕИК: 121915290, със седалище и адрес на управление: област София, гр. София ПК 

1592, район „Искър“ бул. „Цветан Лазаров” №45, представлявано от Велина Тодорова 

Кузмана, в качеството й на управител, действаща чрез прокуриста на дружеството - Виктор 

Димитров Донев, . 

4. Комисията предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, да сключи договор с 

класирания на първо място Кандидат № 1 - „Контролс“ ООД – гр. София, при 

параметри, посочени в Техническата и Ценовата оферта. 
 



 
Комисия: 

/П/ чл. 59 от ЗЗЛД 

 

Работата на Комисията приключи в 15:00 часа на 22.07.2019 г.  

Настоящият протокол се състави в един екземпляр от 8 (осем) страници, подписа се от 

членовете на комисията и е неразделна част от документацията на процедурата. Настоящия 

протокол се представи на директора на СИДП на 23.07.2019 г.  

 

 

 

Комисия: 

 

 

1. /П/ чл. 59 от ЗЗЛД 

 

2. /П/ чл. 59 от ЗЗЛД 

 

3. /П/ чл. 59 от ЗЗЛД 

 


