
 
 

 

           „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП СЛИВЕН 
         ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО“ МАДЖАРОВО 

                  гр.Маджарово, ул. Петър Ангелов 7А, dgs_madjarovo@abv.bg; dgsmadjarovo@uidp-sliven.com 
 

 
 

РЕШЕНИЕ № РД-10-91/15.07.2020 г.  
гр.Маджарово 

За изменение на Решение № РД-10-70/24.06.2020г за класиране на участниците и 
определяне на изпълнител на обществена поръчка 

 
 

На основание чл.112, ал.3 вр. чл. 112, ал. 2, т.1 от ЗОП  изменям решение № 
РД-10-70/24.06.2020г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител  
на обществена  поръчка: „Доставка на нетни количества активна електрическа 
енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на 
стандартна балансираща група за срок от 24 месеца”, в частта относно  
определянето на изпълнител: 
  

II.Определям за изпълнител:  
Участника: „Мост Eнерджи“ АД, гр.София, ЕИК: 201325372, със седалище и 

адрес на управление - гр.София, бул. “България“ № 118, представлявано от Тони 
Латева Тенева - изпълнителен директор, с ценово предложение за 1 kWh в размер на 
0.12 /нула точка едно две/ лева без ДДС.  
  
  

 МОТИВИ : Класираният  на първо място участник в процедурата и определен 
за изпълнител с Решение № РД-10-70/24.06.2020г е отказал писмено да сключи 
договор. 

На основание чл.112, ал.1 от ЗОП, да се сключи договор за възлагане на 
обществена поръчка с участника, след представяне на документите по чл. 112, ал. 1, 
т.2,3 от ЗОП . 

Договорът следва да бъде сключен в едномесечен срок след влизането в сила 
на решението за определяне на изпълнител, но не преди изтичане на 14-дневен срок 
от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на 
изпълнител. 

Преди сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да 
представи изискуемите документи по чл. 112 от ЗОП.  

Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на 
конкуренцията – гр.София, п.к.1000, бул. ”Витоша„ №18, на основание чл. 196, вр. 
чл.197, ал.1, т.7  буква „А” от ЗОП в 10 /десет/ дневен срок от получаването му. 

Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са 
публикувани протоколите от работата на комисията - адрес:  

https://www.uidp-sliven.com/procedures/4141 
 
 

 Забележка: С публикуване на документите на Профила на купувача се 
приема, че заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са уведомени, 
относно отразените в тях обстоятелства. 
 
 
       ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………П………….. 
       Директор ТП ДГС Маджарово: 
                      инж. Антони Тодоров 
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