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                   ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН  

                                                            ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ДЪРЖАВНО  
                                                                     ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ 

гр. Панагюрище ул. Райна Княгиня № 26 тел/факс 0357 63217  
e-mail: dgspanagyuriste@ucdp-smolian.com 

ЕИК  BG 201619580 0068 

 

 

 
    
Утвърдил: 

                                                               ДИРЕКТОР: ................./п/*................. 
                                                                                                   /инж. Петър Тодоров/ 

     
                                                      Дата:22.02.2023 год. 

 
Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент 

(ЕС) 2016/679). 
 

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 
 Днес 22.02.2023г., в изпълнение на заповед №З-17-53/22.02.2023г.  на Директора на 
ТП  ДГС „Панагюрище” от 10:30 часа в административната сграда на  ТП ДГС „Панагюрище” се 
събра комисия в следния състав: 
 

Председател: инж. Тодор Баров – гл. инженер  в ТП  ДГС „Панагюрище”; 
                   

         Членове:  
              

1. Калина Георгиева –  юрисконсулт в ТП ДГС „Панагюрище”; 
 

2. Елена Сиракова – финансов контрольор, икономист в ТП ДГС „Панагюрище” 
 

3. Петя Домусчиева –  лесничей в ТП ДГС „Панагюрище” 
 
4. Мая Панайотова-специалист обработка на данни в ТП ДГС „Панагюрище” 

 
    За да проведе обявената със  Заповед № З-17-14/30.01.2023г. процедура открит конкурс с 
предмет: „добив(сеч и разкройване на асортименти съгласно, спецификация за 
размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на 
територията на ЮЦДП- гр. Смолян, утвърдената със Заповед №401/01.11.2021г. на 
Директора на ЮЦДП- гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране) на дървесина 
включена в обекти с № 2318,2319,2320,2321,2322,2323,2324,2325, 2326, 2327  от 
териториалиня обхват на ТП  ДГС „Панагюрище” и чрез него да извърши оценка и 
класиране на участниците в открития конкурс. 
 На председателят на комисията бяха предоставени регистрираните за участие документи, 
ведно с извлечение от водения Регистър, видно от което, в открития конкурс на ТП ДГС 
„Панагюрище”, в срока определен за подаване на оферти за участие в процедурата са постъпили 
8(осем) броя оферти, както следва: 
    

1. „Добив 09” ЕООД- оферта с вх. №В-17-63/17.02.2023 год. – 12:05 часа  
 за обект №2324; 

2. „Нелина 1” ЕООД- оферта с вх. №В-17-65/17.02.2023 год. – 14:30часа за обект 
№ 2319; 

3. „Булкоул експорт 06” ЕООД- оферта с вх. №В-17-67/17.02.2023 год. – 14:33 часа 
за обект № 2322; 
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4. . „Буная лес” ООД - оферта с вх. №В-17-70/17.02.2023 год.– 14:36 часа за обекти 
с №2321 и 2325 ; 

5. „Ексито 96” ЕООД- оферта с вх. №В-17-72/20.02.2023 год. – 16:21 часа  
 за обект №2327; 

6. „Вест” ЕООД- оферта с вх. №В-17-73/20.02.2023 год. – 16:26 часа- за обекти 
№2320 и  2326 ; 

 
7. „Кузманов и сие” ООД- оферта с вх. №В-17-74/21.02.2023 год. – 11:30 часа за 

обект № 2318; 
 

8. „Рая -М69” ЕООД- оферта с вх. №В-17-75/21.02.2023 год. – 13:40 часа за обект 
№2323; 

 След като членовете на комисията се запознаха с имената на участниците в открития 
конкурс от предоставеното извлечение  на регистъра и в изпълнение на чл.21, ал.7 от Наредба за 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна 
и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти ( обн. в 
ДВ, бр, 96 от 06.12.2011г. изм. и доп. ДВ бр. 90 от 16.11.2012г., изм. и доп. ДВ бр. 96 от 
2.12.2016г. изм. бр. 55 от 7.07.2017г. изм. и доп. ДВ бр. 26 от 29.03.2019г.) за краткост по 
нататък в протокола „Наредбата”, същите подписаха декларация по чл.21, ал.6 от Наредбата. 

 
При работата на комисията, не  присъстваха представители на 

участниците. 
 
            І. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ. 
 

1. Документи представени от кандидата-  „Добив 09” ЕООД: 

 Приложение № 1 – Образец на Заявление за участие в открит конкурс за обект 
№ 2324 ; 

 Приложение № 2– Образец на Декларация за липса на обстоятелствата па чл.18, 
ал.1, т.3 от Наредбата - 1 (един) брой; 

 Приложение № 3– Образец на Декларация по чл.18, ал.1, т.3, от Наредбата; 

 Приложение № 4– Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово 
предложение” по образец- 1(един) брой - за обект № 2324. 

Комисията установи, че е внесена гаранция за участие и след прегледа на изискуемите 
документи констатира, че участникът   „Добив 09” ЕООД е представил всички изискуеми 
документи, надлежно, вярно и пълно попълнени във вид съдържание, съгласно документацията 
за участие. Комисията единодушно реши допуска участника  „Добив 09” ЕООД  до  по- 
нататъшно участие в процедурата. 

  2. Документи представени от кандидата-  „Нелина 1” ЕООД: 

 Приложение № 1 – Образец на Заявление за участие в открит конкурс за обект 
№ 2319 ; 

 Приложение № 2– Образец на Декларация за липса на обстоятелствата па чл.18, 
ал.1, т.3 от Наредбата - 1 (един) брой; 

 Приложение № 3– Образец на Декларация по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата; 

 Приложение №4– Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово 
предложение” по образец- 1(един) брой - за обект № 2319. 

Комисията установи, че е внесена гаранция за участие и след прегледа на изискуемите 
документи констатира, че участникът   „Нелина 1” ЕООД  е представил всички изискуеми 
документи, надлежно, вярно и пълно попълнени във вид съдържание, съгласно документацията 
за участие. Комисията единодушно реши допуска участника  „Нелина 1” ЕООД  до  по- 
нататъшно участие в процедурата. 

  3.Документи представени от кандидата-  „Булкоул експорт 06” ЕООД: 

 Приложение № 1 – Образец на Заявление за участие в открит конкурс за обект 
№ 2322; 

 Приложение № 2– Образец на Декларация за липса на обстоятелствата па чл.18, 
ал.1, т.3 от Наредбата - 1 (един) брой; 

 Приложение № 3– Образец на Декларация по чл.18, ал.1, т.3, от Наредбата- 
1(един) брой; 
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 Приложение № 4– Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово 
предложение” по образец- 1(един) брой - за обекти № 2322. 

 
Комисията установи, че е внесена гаранция за участие и след прегледа на изискуемите 

документи констатира, че участникът   „Булкоул експорт 06” ЕООД е представил всички 
изискуеми документи, надлежно, вярно и пълно попълнени във вид съдържание, съгласно 
документацията за участие. Комисията единодушно реши допуска участника  „Булкоул 
експорт 06” ЕООД  до  по- нататъшно участие в процедурата. 

4.Документи представени от кандидата-  „Буная лес” ООД: 

 Приложение № 1 – Образец на Заявление за участие в открит конкурс за обекти 
с №2321,2325 ; 

 Приложение № 2– Образец на Декларация за липса на обстоятелствата па чл.18, 
ал.1, т.3 от Наредбата - 2 (два) броя; 

 Приложение № 3– Образец на Декларация по чл.18, ал.1, т.3, от Наредбата - 
2(два) броя; 

 Приложение №4– Отделни непрозрачни плика с надпис „Ценово 
предложение” по образец- 2(два) броя- за обекти с №2321,2325. 

Комисията установи, че е внесена гаранция за участие и след прегледа на изискуемите 
документи констатира, че участникът   „Буная лес” ООД  е представил всички изискуеми 
документи, надлежно, вярно и пълно попълнени във вид съдържание, съгласно документацията 
за участие. Комисията единодушно реши допуска участника    „Буная лес” ООД   до               
по- нататъшно участие в процедурата. 

5.Документи представени от кандидата-  „Ексито 96”ЕООД: 

 Приложение № 1 – Образец на Заявление за участие в открит конкурс за обект 
№ 2327; 

 Приложение № 2– Образец на Декларация за липса на обстоятелствата па чл.18, 
ал.1, т.3 от Наредбата - 1 брой; 

 Приложение № 3– Образец на Декларация по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата; 

 Пълномощно – 1  брой; 

 Приложение №4– Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово 
предложение” по образец- 1(един) брой - за обект №2327. 

Комисията установи, че е внесена гаранция за участие и след прегледа на изискуемите 
документи констатира, че участникът   „Ексито 96”ЕООД е представил всички изискуеми 
документи, надлежно, вярно и пълно попълнени във вид съдържание, съгласно документацията 
за участие. Комисията единодушно реши допуска участника  „Ексито 96”ЕООД  до                
по- нататъшно участие в процедурата. 

6.Документи представени от кандидата-  „Вест” ЕООД: 

 Приложение № 1 – Образец на Заявление за участие в открит конкурс за обекти 
№  2320,2326; 

 Приложение № 2– Образец на Декларация за липса на обстоятелствата па чл.18, 
ал.1, т.3 от Наредбата - 1 (един) брой; 

 Приложение № 3– Образец на Декларация по чл.18, ал.1, т.3  от Наредбата-2 
(два) броя; 

 Приложение №4– Отделни непрозрачни плика с надпис „Ценово 
предложение” по образец- 2(два) броя- за обекти № 2320, 2326. 

Комисията установи, че е внесена гаранция за участие и след прегледа на изискуемите 
документи констатира, че участникът  „Вест” ЕООД е представил всички изискуеми документи, 
надлежно, вярно и пълно попълнени във вид съдържание, съгласно документацията за участие. 
Комисията единодушно реши допуска участника  „Вест” ЕООД до  по- нататъшно участие в 
процедурата. 

7.Документи представени от кандидата-  „Кузманов и сие” ООД: 

 Приложение № 1 – Образец на Заявление за участие в открит конкурс за обект 
№ 2318; 

 Приложение № 2– Образец на Декларация за липса на обстоятелствата па чл.18, 
ал.1, т.3 от Наредбата - 1 брой; 

 Приложение № 3– Образец на Декларация по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата; 

 Пълномощно – 1  брой; 
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 Приложение №4– Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово 
предложение” по образец- 1(един) брой - за обект №2318. 
 

Комисията установи, че е внесена гаранция за участие и след прегледа на изискуемите 
документи констатира, че участникът   „Кузманов и сие” ООД е представил всички изискуеми 
документи, надлежно, вярно и пълно попълнени във вид съдържание, съгласно документацията 
за участие. Комисията единодушно реши допуска участника  „Кузманов и сие” ООД до        
по- нататъшно участие в процедурата. 

8. Документи представени от кандидата-  „Рая -М69” ЕООД: 

 Приложение № 1 – Образец на Заявление за участие в открит конкурс за обект 
№ 2323; 

 Приложение № 2– Образец на Декларация за липса на обстоятелствата па чл.18, 
ал.1, т.3 от Наредбата - 1 брой; 

 Приложение № 3– Образец на Декларация по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата; 

 Приложение №4– Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово 
предложение” по образец- 1(един) брой - за обект №2323. 

Комисията установи, че е внесена гаранция за участие и след прегледа на изискуемите 
документи констатира, че участникът   „Рая -М69” ЕООД е представил всички изискуеми 
документи, надлежно, вярно и пълно попълнени във вид съдържание, съгласно документацията 
за участие. Комисията единодушно реши допуска участника  „Рая -М69” ЕООД до                    
по - нататъшно участие в процедурата.  

         Комисията обяви   взетите решения и пристъпи към отваряне на пликовете   с „Ценови 
предложения”. 
 

II. КЛАСИРАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
1.ЦЕНОВИ предложения и класиране за обект 2318 
Допуснат до разглеждане на ценовите предложения е само един участник, 

предложил обща цена за добив(сеч и разкройване на асортименти съгласно, 
спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и 
продават на територията на ЮЦДП- гр. Смолян, утвърдената със Заповед № 
401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП- гр. Смолян, извоз до временен склад и 
рампиране) на включената дървесина, както следва: 
№ по 
ред 
 
 

Наименование на участника Предложена цена в 
лв. без ДДС 

Класиране 

 
1. „Кузманов и сие” ООД 28 402.00 I-во място 

Видно от горе изложените данни, комисията, съобразявайки се с обявения критерий на 
Директора на ТП  ДГС „Панагюрище” – „най – ниска предложена цена”, и факта, че е налице 
само едно ценово предложение, което е равно на обявената цена от Продавача начална цена, 
единодушно класира  за обект № 2318: 

 На първо място  - участникът „Кузманов и сие” ООД, предложил 
цена за обекта в размер на 28 402.00 лева (двадесет и осем хиляди четиристотин и 
два  лева) без ДДС. 

2.ЦЕНОВИ предложения и класиране за обект 2319. 
Допуснат до разглеждане на ценовите предложения е само един участник, 

предложил обща цена за добив(сеч и разкройване на асортименти съгласно, 
спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и 
продават на територията на ЮЦДП- гр. Смолян, утвърдената със Заповед № 
401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП- гр. Смолян, извоз до временен склад и 
рампиране) на включената дървесина, както следва: 
№ по 
ред 
 
 

Наименование на участника Предложена цена в 
лв. без ДДС 

Класиране 

 „Нелина 1” ЕООД 28 894.00 I-во място 
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1. 
 
Видно от горе изложените данни, комисията, съобразявайки се с обявения критерий на 

Директора на ТП  ДГС „Панагюрище” – „най – ниска предложена цена”, и факта, че е налице 
само едно ценово предложение, което е равно на обявената цена от Продавача начална цена, 
единодушно класира  за обект № 2319: 

 На първо място  - участникът  „Нелина 1” ЕООД, предложил цена 
за обекта в размер на 28 894.00 лева (двадесет и осем  хиляди осемстотин 
деветдесет и четири лева) без ДДС. 

3.ЦЕНОВИ предложения и класиране за обект 2320 
Допуснат до разглеждане на ценовите предложения е само един участник, 

предложил обща цена за добив(сеч и разкройване на асортименти съгласно, 
спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и 
продават на територията на ЮЦДП- гр. Смолян, утвърдената със Заповед 
№401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП- гр. Смолян, извоз до временен склад и 
рампиране) на включената дървесина, както следва: 
№ по 
ред 
 
 

Наименование на участника Предложена цена в 
лв. без ДДС 

Класиране 

 
1.  „Вест” ЕООД 27 404.00 лв. I-во място 

Видно от горе изложените данни, комисията, съобразявайки се с обявения критерий на 
Директора на ТП  ДГС „Панагюрище” – „най – ниска предложена цена”, и факта, че е налице 
само едно ценово предложение, което е равно на обявената цена от Продавача начална цена, 
единодушно класира  за обект № 2320: 

 

 На първо място  - участникът   „Вест” ЕООД, предложил цена за 
обекта в размер на 27 404.00 лева (двадесет и седем хиляди  четиристотин и 
четири  лева) без ДДС. 

4.ЦЕНОВИ предложения и класиране за обект 2321 
Допуснат до разглеждане на ценовите предложения е само един участник, 

предложил обща цена за добив(сеч и разкройване на асортименти съгласно, 
спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и 
продават на територията на ЮЦДП- гр. Смолян, утвърдената със Заповед 
№401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП- гр. Смолян, извоз до временен склад и 
рампиране) на включената дървесина, както следва: 
№ по 
ред 
 
 

Наименование на участника Предложена цена в 
лв. без ДДС 

Класиране 

 
1. „Буная лес” ООД 30 688.00 I-во място 

Видно от горе изложените данни, комисията, съобразявайки се с обявения критерий на 
Директора на ТП  ДГС „Панагюрище” – „най – ниска предложена цена”, и факта, че е налице 
само едно ценово предложение, което е равно на обявената цена от Продавача начална цена, 
единодушно класира  за обект № 2321: 

 

 На първо място  - участникът „Буная лес” ООД, предложил цена за 
обекта в размер на 30 688.00 лева (тридесет   хиляди шестотин осемдесет и осем   
лева) без ДДС. 

5.ЦЕНОВИ предложения и класиране за обект 2322. 
Допуснат до разглеждане на ценовите предложения е само един участник, 

предложил обща цена за добив(сеч и разкройване на асортименти съгласно, 
спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и 
продават на територията на ЮЦДП- гр. Смолян, утвърдената със Заповед 
№401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП- гр. Смолян, извоз до временен склад и 
рампиране) на включената дървесина, както следва: 
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№ по 
ред 
 
 

Наименование на участника Предложена цена в 
лв. без ДДС 

Класиране 

 
1. „Булкоул експорт 06” ЕООД 30 722 лв. I-во място 

Видно от горе изложените данни, комисията, съобразявайки се с обявения критерий на 
Директора на ТП  ДГС „Панагюрище” – „най – ниска предложена цена”, и факта, че е налице 
само едно ценово предложение, което е равно на обявената цена от Продавача начална цена, 
единодушно класира  за обект № 2322: 

 

  На първо място  - участникът „Булкоул експорт 06” ЕООД, 
предложил цена за обекта в размер на 30 722 лева (тридесет хиляди  седемстотин 
двадесет и два  лева) без ДДС. 

6.ЦЕНОВИ предложения и класиране за обект 2323. 
Допуснат до разглеждане на ценовите предложения е само един участник, 

предложил обща цена за добив(сеч и разкройване на асортименти съгласно, 
спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и 
продават на територията на ЮЦДП- гр. Смолян, утвърдената със Заповед 
№401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП- гр. Смолян, извоз до временен склад и 
рампиране) на включената дървесина, както следва: 
№ по 
ред 
 
 

Наименование на участника Предложена цена в 
лв. без ДДС 

Класиране 

 
1. „Рая М 69” ЕООД 32 062 лв. I-во място 

Видно от горе изложените данни, комисията, съобразявайки се с обявения критерий на 
Директора на ТП  ДГС „Панагюрище” – „най – ниска предложена цена”, и факта, че е налице 
само едно ценово предложение, което е равно на обявената цена от Продавача начална цена, 
единодушно класира  за обект № 2323: 

 

  На първо място  - участникът „Рая М 69” ЕООД , предложил цена 
за обекта в размер на 32 062 лева (тридесет  и две хиляди  и шестдесет и два  лева) 
без ДДС. 

7.ЦЕНОВИ предложения и класиране за обект 2324. 
Допуснат до разглеждане на ценовите предложения е само един участник, 

предложил обща цена за добив(сеч и разкройване на асортименти съгласно, 
спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и 
продават на територията на ЮЦДП- гр. Смолян, утвърдената със Заповед № 
401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП- гр. Смолян, извоз до временен склад и 
рампиране) на включената дървесина, както следва: 
№ по 
ред 
 
 

Наименование на участника Предложена цена в 
лв. без ДДС 

Класиране 

 
1. „Добив 09” ЕООД 20 425.00 I-во място 

Видно от горе изложените данни, комисията, съобразявайки се с обявения критерий на 
Директора на ТП  ДГС „Панагюрище” – „най – ниска предложена цена”, и факта, че е налице 
само едно ценово предложение, което е равно на обявената цена от Продавача начална цена, 
единодушно класира  за обект № 2324: 

 

 На първо място  - участникът „Добив 09” ЕООД, предложил цена 
за обекта в размер на 20 425.00 лева (двадесет  хиляди четиристотин двадесет и 
пет  лева) без ДДС. 

8.ЦЕНОВИ предложения и класиране за обект 2325 



7 

 

Допуснат до разглеждане на ценовите предложения е само един участник, 
предложил обща цена за добив(сеч и разкройване на асортименти съгласно, 
спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и 
продават на територията на ЮЦДП- гр. Смолян, утвърдената със Заповед 
№401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП- гр. Смолян, извоз до временен склад и 
рампиране) на включената дървесина, както следва: 
№ по 
ред 
 
 

Наименование на участника Предложена цена в 
лв. без ДДС 

Класиране 

 
1. „Буная лес” ООД 39 662.00 I-во място 

Видно от горе изложените данни, комисията, съобразявайки се с обявения критерий на 
Директора на ТП  ДГС „Панагюрище” – „най – ниска предложена цена”, и факта, че е налице 
само едно ценово предложение, което е равно на обявената цена от Продавача начална цена, 
единодушно класира  за обект № 2325: 

 

 На първо място  - участникът „Буная лес” ООД, предложил цена за 
обекта в размер на 39 662.00 лева (тридесет  и девет хиляди шестотин шестдесет и 
два  лева) без ДДС. 

9.ЦЕНОВИ предложения и класиране за обект 2326. 
Допуснат до разглеждане на ценовите предложения е само един участник, 

предложил обща цена за добив(сеч и разкройване на асортименти съгласно, 
спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и 
продават на територията на ЮЦДП- гр. Смолян, утвърдената със Заповед 
№401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП- гр. Смолян, извоз до временен склад и 
рампиране) на включената дървесина, както следва: 
№ по 
ред 
 
 

Наименование на участника Предложена цена в 
лв. без ДДС 

Класиране 

 
1. „Вест” ЕООД 34 856.00 I-во място 

Видно от горе изложените данни, комисията, съобразявайки се с обявения критерий на 
Директора на ТП  ДГС „Панагюрище” – „най – ниска предложена цена”, и факта, че е налице 
само едно ценово предложение, което е равно на обявената цена от Продавача начална цена, 
единодушно класира  за обект № 2326: 

 

 На първо място  - участникът „Вест” ЕООД, предложил цена за 
обекта в размер на 34 856.00.00 лева (тридесет и четири  хиляди осемстотин 
петдесет и шест лева) без ДДС. 

10.ЦЕНОВИ предложения и класиране за обект 2327. 
Допуснат до разглеждане на ценовите предложения е само един участник, 

предложил обща цена за добив(сеч и разкройване на асортименти съгласно, 
спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и 
продават на територията на ЮЦДП- гр. Смолян, утвърдената със Заповед 
№401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП- гр. Смолян, извоз до временен склад и 
рампиране) на включената дървесина, както следва: 
№ по 
ред 
 
 

Наименование на участника Предложена цена в 
лв. без ДДС 

Класиране 

 
1. „Ексито 96” ЕООД 25 182.00 I-во място 

Видно от горе изложените данни, комисията, съобразявайки се с обявения критерий на 
Директора на ТП  ДГС „Панагюрище” – „най – ниска предложена цена”, и факта, че е налице 
само едно ценово предложение, което е равно на обявената цена от Продавача начална цена, 
единодушно класира  за обект № 2327: 
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 На първо място  - участникът „Ексито 96” ЕООД, предложил цена за 
обекта в размер на 25 182.00.00 лева (двадесет и пет  хиляди сто осемдесет и два 
лева) без ДДС. 

 
 
Председателя на комисията обяви конкурса за приключил и пристъпи към 

оформяне на настоящия протокол. 
 
Протоколът, ведно с цялата документация събрана в хода на провеждане на търга се 

предават на Директора на ТП ДГС „Панагюрище” за утвърждаване  по установения в чл.22, ал.19 
от Наредбата ред. 
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            /инж. Тодор Баров/  
 
                       
      Членове :  
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