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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 
На 24.03.2020 г. след извършено пазарно проучване относно изчисляване на прогнозната 

стойност на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности по изграждане на 

съоръжения за защита на горски територии от пожари – поддръжка на съществуващи 

минерализовани ивици, почистване на лесокултурни прегради и направа на противопожарна 

просека на територията на ТП ДГС Сливен” се установи следното: 

 
Във връзка с предстоящо откриване на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на 

дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари – 

поддръжка на съществуващи минерализовани ивици, почистване на лесокултурни прегради и 

направа на противопожарна просека на територията на ТП ДГС Сливен”, извърших пазарно 

проучване на цените за дейност „по изграждане на съоръжения за защита на горски 

територии от пожари – поддръжка на съществуващи минерализовани ивици, почистване на 

лесокултурни прегради и направа на противопожарна просека”.                             

С оглед на това, цената в размер 2 941.60 /две хиляди деветстотин четиридесет и един 

лева и шестдесет стотинки/, определена за дейността за извършване на услугата: 
„Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от 

пожари – поддръжка на съществуващи минерализовани ивици, почистване на лесокултурни 

прегради и направа на противопожарна просека на територията на ТП ДГС Сливен” е 

адекватна на средните пазарни цени,  определени в съответствие с финансовия ресурс на 

Възложителя и изчислени на база действителните разходи в това число (местни норми и 

одобрена количествено-стойностна сметка за 2020 г., приложена към досието на 

процедурата).  

 

           

 

Изготвил: :……/п/………..…/заличено по реда на чл. 37 ЗОП/             

/инж. Красимира Стойчева/ 

 

Дата на предаване на доклада: 24.03.2020 год. 

 


