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П Р О Т О К О Л №2 

 

 

 

 Днес 30.11.2015 г. в гр. Плевен, в управлението на ТД „Държавен резерв” гр. 

Плевен на адрес ул. „Васил Левски” 192 ет.3 в 10:00 часа комисия, назначена със Заповед 

№ РД-10-121/28.09.2015 г. на Директора на ТД „Държавен резерв” гр.Плевен, в състав: 

 

Председател: Ивайло Милков Петков – Главен експерт в сектор ФДАПО 

Членове:  1. Ангел Георгиев Николаев – Старши експерт в сектор ФДАПО  

  2. Здравелина Кръстева Кръстева – Главен юрисконсулт 

 

се събра, за избор на изпълнител на услугата: „Доставка и монтаж на врати 

от алуминиева дограма и прозорзи от PVC дограма в административните сгради на 

СБ Ясен и Славяново и в КПП на СБ Славяново”, поради отказ на класирания на първо 

място участник в процедурата.  

След като разгледа документацията по проведената процедура, комисията 

констатира следното:  

На 21.10.2015 г. съгласно Заповед №РД-10-121/28.09.2015 г. е проведена  

процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8 ”а” от ЗОП, с предмет: 

„Доставка и монтаж на врати от алуминиева дограма и прозорзи от PVC дограма в 

административните сгради на СБ Ясен и Славяново и в КПП на СБ Славяново”. 

След разглеждане на подадените в срок четири оферти, комисията класира на 

първо място участника предложил най-ниска цена за услугата – ЕТ „АС-Строй-Янко 

Славчев” гр. Самоков. 

С  писмо с рег. №972-4/21.10.2015 г. е уведомен представляващия Янко Славчев 

и му е даден едноседмичен срок да ни информира за своето решение относно сключването 

на договор за изпълнение на услугата.  С писмо с рег. № 972/02.11.2015 г. г-н Славчев е 

повторно  уведомен, че е класиран на първо място в проведената обществена поръчка. На 

03.11.2015 г. е получено уведомително писмо от управителя на ЕТ „АС-Строй-Янко 

Славчев” гр. Самоков, с което той е изразил съгласие за сключване на договор за 

изпълнение на услугата. 

С писмо с рег. №972/04.11.2015 г. е изпратен договора за извършване на 

строително монтажни работи и споразумение по чл.18 от ЗБУТ и е даден двудневен срок 

за тяхното подписване.  

С писмо с рег.№ 972/19.11.2015 г. г-н Славчев е поканен отново в тридневен 

срок да ни изпрати подписан договора, в противен случай ще считаме, че се отказва да 

извърши услугата. Видно от обратната разписка, поканата е пристигнала при адресата на 

23.11.2015 г. и срока за отговор е изтекъл на 26.11.2015 г.  



В тази връзка Ви предлагаме на основание чл.101 е, ал.3 т.1 от  ЗОП да поканим 

за изпълнител на поръчката участника класиран на второ място – „Булстрой 77” ЕООД гр. 

Гулянци. 

 

 

Комисия:    

Председател:  /П/ 

 Ивайло Милков Петков 

 Гл.експерт  сектор ФДАПО 

 

Членове : 

    /П/ 

 1. Ангел Николаев 

 Ст.експерт  сектор ФДАПО 

 

  /П/ 

  2. Здравелина Кръстева  

   Главен  юрисконсулт  

 

 

 


