
Този документ е създаден в рамките на Договор BG161PO001/1.4-09/2012/031 „Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев“,  който се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на този документ се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган. 
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П Р О Т О К О Л 

 

За резултатите от проведени преговори от комисия, назначена със Заповед № 

423/08.05.2015г. на кмета на община Гоце Делчев за провеждане на процедура на 

договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни 

работи на допълнителни обекти по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце 

Делчев”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-

2013г.”, уникален номер по Регистъра за обществени поръчки 00098-2015-0009

 Днес, 08.05.2015 г., 14.00 часа в сградата на община Гоце Делчев, на основание 

чл. 92а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки  се събра  комисия в състав: 

Председател: инж.Петър Мутафчиев – директор на дирекция „УТ“ в община Гоце 

Делчев; 

Членове: 1. Киприяна Гулева – правоспособен юрист; 

  2. инж. Атанас Каракиев – гл.спец. “Благоустрояване”; 

   

 

която проведе преговори с поканения на основание чл. 92 от ЗОП кандидат ПЕШЕВ 

ЕООД, гр.Пловдив по обществена поръчка с предмет: процедура на договаряне без 

обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на 

строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на 

допълнителни обекти по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, 

финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.”, 

уникален номер по Регистъра за обществени поръчки 00098-2015-00091 

Кандидатът е представил първоначална оферта, с вх. № 1/05.05.2015 г.  

Комисията установи, че кандидатът е представил всички изискуеми документи, съгласно 

поканата за участие, а именно: 

№ Съдържание на офертата 
Да/Не 

НП. 

1 Представяне на участника (по образец); Да 

2 Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП (съгласно образец) Да 

3 Предлагана цена (съгласно образец); Да 

 

В преговорите, от страна на кандидата участва Свилен Пешев  – представляващ Пешев 

ЕООД, гр.Пловдив. 

В хода на преговорите бяха постигнати следните договорености: 

 

1. Относно Проекта на Договор: 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 



Този документ е създаден в рамките на Договор BG161PO001/1.4-09/2012/031 „Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев“,  който се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на този документ се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган. 
 

2 

1.1. Участникът потвърждава, че ще упражнява функциите на строителен надзор в 

периода от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне 

на строителна линия и ниво (обр.2, съответно обр. 2а) до издаване на Удостоверение за 

въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване, на всички строежи 

Срокът за изпълнение на договора е 90 календарни дни, считано от датата на подписване 

на протокола по чл. 157 от Закона за устройство на територията за откриване на 

строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво (обр.2а) за всеки един от 

обектите. 

2. Относно Ценовото предложение: 

Участникът потвърждава ценовото предложение направено в офертата, а именно: 

 Общата цена за изпълнение на поръчката е 12 020,00 (дванадесет хиляди и 

двадесет лева) лева без ДДС, в т.ч: 

1. Осъществяване на строителен надзор на строеж “Допълнителен обект № 1 -  

улица "Мидия" ОТ120-ОТ121-ОТ122-ОТ123-ОТ124-ОТ125-ОТ126 (Строеж IV-та 

категория, съгласно Разрешение за строеж № 8 от 09.01.2013г.) и улица "Струга" 

ОТ120-OT178-ОТ176-ОТ177-ОТ165-ОТ164-ОТ131 – 4 160,00 (четири хиляди сто и 

шестдесет) лева без ДДС; 

2. Осъществяване на строителен надзор на строеж “Допълнителен обект № 2 -  

улица "Завоя на Черна" ОТ179-ОТ175-ОТ174-ОТ169” (Строеж IV-та категория, 

съгласно Разрешение за строеж № 12 от 09.01.2013г.), улица „Стражин" ОТ122-ОТ128-

ОТ129-ОТ130 (Строеж IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж № 11 от 

09.01.2013г.) и улица "Страцин" ОТ126-ОТ52-ОТ51-ОТ50-ОТ49-ОТ48 – 4 160,00 

(четири хиляди сто и шестдесет) лева без ДДС; 

3. Допълнителен обект № 3 - улица "Лозенград" ОТ172-ОТ174-ОТ175-ОТ176 

(Строеж IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж № 13 от 09.01.2013г.) и улица 

"Бабуна" ОТ163/ОТ166-ОТ164/ОТ165-ОТ129/ОТ128-ОТ50/ОТ52 -  3 700,00 (три хиляди 

и седемстотин) лева без ДДС. 

Всички договорености бяха отразени в проекта на договор, неразделна част от 

настоящия протокол. 

Настоящият протокол се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по 

един за всяка една от страните. Приложение към настоящия протокол е проект на 

договор – парафиран от представляващия участника. 

На основание чл.92 а, ал.5 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор с Пешев ЕООД, гр.Пловдив при договорените между двете страни параметри, 

отразени в проекта на договор. 

  

Приложение :  

1. Проект на договор  

 

Комисия: За Пешев ЕООД 

 

Председател:    ............................  1. ...........................               

 

Членове:  1. ..........................        

  

2. ........................... 


