
 

                           МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                      „ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

                        ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН 
                           
 

       гр. Сливен  ул.Орешак № 15-А              044 /62 27 42       факс 044/ 66 25 28 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ ПО-05-99/17.07.2019 год. 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка 
 

 Инж. Димо Димов - в качеството си на Директор на ТП ДГС Сливен като взех предвид констатациите на 

комисията назначена с моя Заповед ПО-05-80/05.06.2019 г.  отразени в протоколи, с вх. № ПО-05-81/06.06.2019 г., 

вх. № ПО-05-87/20.06.2019 г., вх. № ПО-05-92/03.07.2019 г., вх. № ПО-05-95/11.07.2019 г. и Доклад ПО-05-
97/15.07.2019 г. , като правилни и законосъобразни и на основание чл. 106, ал.6 във връзка с чл. 108, т.1 от Закона 

за обществени поръчки за провеждане на процедура за обществена поръчка, с предмет: „Предоставяне на 

услуги, свързани със селското стопанство – механизирано почистване на поляни с обща площ 198 дка 
на територията на ТП „ДГС Сливен” открита с Решение ПО-05-72/02.05.2019 г. на Директора на 

Териториално Поделение „Държавно горско стопанство –гр. Сливен” и публикуване преписка с уникален 

номер РОП 02716-2019-0055. 

ОБЯВЯВАМ: 
 

          1.  КЛАСИРАНЕТО на участниците, съгласно Критерии за възлагане: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”, в 

съответствие с чл.70, ал.1 и  ал.2, т.1 от ЗОП на участниците в процедура по възлагане на обществена 
поръчка, с предмет: „Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство – механизирано 

почистване на поляни с обща площ 198 дка на територията на ТП „ДГС Сливен”,  както следва:   

 

НА ПЪРВО МЯСТО: „БГ ПЛАНТ“ ООД, ЕИК: 203493290, с адрес гр. Сливен, ж.к. ”Даме Груев“, ул. 

„Никола Аджема“ № 11, ап.14, представлявано от Даниела Тенева, Христо Александров и Антон Николов , с 

предложена цена обща стойност/сбор от единичните цени за декар и площта, подлежаща на механизирано 

почистване за съответния подотдел за целия срок на изпълнение е в размер на 5 940 (пет хиляди 

деветстотин и четиридесет лева) без ДДС. 

НА ВТОРО МЯСТО: НЯМА КЛАСИРАН 

2. Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл.196, ал.3 и следващи от Закона за 

обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 - дневен срок от получаването на 

решението на основание чл.197 от ЗОП. 

Официално наименование: 

Комисия за защита на конкуренцията 

Адрес: п.к. 1000, гр. София, бул. „Витоша” №18:  

електронна поща cpcadmin@cpc.bg;  

интернет адрес: http://www.cpc.bg  

 

3. В три дневен срок от издаване на настоящото решение и не по-късно от деня на неговото 

публикуване в профила на купувача /връзка: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3064/ да изпрати по 

куриер с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път на посочената от участника в 

процедурата електронна поща, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния 

подпис или връчил лично срещу подпис, настоящето решение до всички заинтересовани лица в откритата 

процедура за сведение. 

                  Директор ТП „ДГС Сливен”: ……../п/………. 

                                                                                                                                                           /инж. Д. Димов/ 
*Налице е положен подпис, като същия е заличен, съгласно Общия регламент за защита на личните данни 

(Регламент (ЕС) 2016/679) 
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