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МИНИСТЕРСТВО  НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО  ДЪРЖАВНО  ПРЕДПРИЯТИЕ”  

ТП „ДЪРЖАВНО  ГОРСКО  СТОПАНСТВО  ЗЛАТОГРАД” 
ПК 4980; гр.Златоград, ул.”Г.С.Раковски” №33;тел./факс: 0876559544; e-mail : dgszlatograd@ucdp-smolian.com 

 

УТВЪРДИЛ:     /п*/ 

 ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Златоград”  

 (инж. Съби Димитров) 

 

Дата:08.06.2022г. 

*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 07.06.2022 г. комисия, назначена със Заповед №3-09-118/07.06.2022 г. на 

Директора на ТП ДГС „Златоград” в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асен Даскалов – зам. директор на ТП „ДГС Златоград”; 

              Членове: 
1. Мариета Дюлгерова – гл.счетоводител на ТП „ДГС Златоград”; 

2. Илияна Гюнелиева– юрисконсулт на ТП „ДГС Златоград”; 

3. инж. Емил Шевров – гл. инженер в ТП „ДГС Златоград“; 

4. инж. Атанас Цацаров – лесничей в ТП „ДГС Златоград“; 

 

се събра на заседание в 10.00 часа в сградата на ТП ДГС „Златоград” да проведе 

открит конкурс за възлагане на дейността добив, сеч, разкройване и разтрупване на 

асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в 

Обекти с №2228, 2229, 2230, 2231, 2232 и № 2233, от териториалния обхват на дейност на 

ТП ДГС „Златоград” при „ЮЦДП”, гр. Смолян, открит със Заповед № З-09-

108/19.05.2022г. на Директора на ТП ДГС „Златоград”. 

За участие в открития конкурс за възлагане добива на дървесина са постъпили 6 

(шест) оферти, съгласно извлечение от регистъра от следните участници: 

1. "ЕМИЛИАНО - 91" ЕООД, гр. Мадан 4900,  Обединение № 5, ап. 12 - постъпила 

на 06.06.2022 г. в 16.06 часа, заведена с вх. № 1 за обект № 2233; 

2. "БЛИЗНАЦИТЕ 97" ЕООД, Област Кърджали, Община Кирково, с. Китна, п.к. 

6868, бул./ул. ДОМ № 17 - постъпила на 06.06.2022 г. в 16.24 часа, заведена с вх. № 2 за 

обекти № 2230 и №2232; 

3. "ДИЛЕС ТРЕЙД 79" ЕООД, област Смолян, община Златоград, гр. Златоград 

4980, Синчец No 2- постъпила на 06.06.2022 г. в 16.55 часа, заведена с вх. № 3 за обект № 

2233;  

4. "ДИЛЕС ТРЕЙД 79" ЕООД, област Смолян, община Златоград, гр. Златоград 

4980, Синчец No 2- постъпила на 06.06.2022 г. в 16.57 часа, заведена с вх. № 4 за обект № 

2229;  

5. "ДИЛЕС ТРЕЙД 79" ЕООД, област Смолян, община Златоград, гр. Златоград 

4980, Синчец No 2- постъпила на 06.06.2022 г. в 16.58 часа, заведена с вх. № 5 за обект № 

2232;  

6. "ДИЛЕС ТРЕЙД 79" ЕООД, област Смолян, община Златоград, гр. Златоград 

4980, Синчец No 2- постъпила на 06.06.2022 г. в 16.59 часа, заведена с вх. № 6 за обект № 

2231;  

При откриване на конкурса присъства представител на кандидата подал оферти: 
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За "ДИЛЕС ТРЕЙД 79" ЕООД – Димитър Папочаров – Управител . 

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 21, ал. 6 от „Наредбата 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“ 

(Наредбата). 

От направена справка в публичния регистър на търговците към Агенция по 

вписванията комисията установи, че участниците са вписани в Търговския регистър и се 

представляват от лицата присъстващи на конкурса.  

Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на постъпване, 

както следва:  

Оферта №1 подадена от "ЕМИЛИАНО - 91" ЕООД, за ОБЕКТ № 2233. Никой от 

присъстващите не предяви претенции относно целостта на плика с подадените документи, 

като приложените към офертата документи са, както следва: 

1. Заявление за участие по образец с посочен ЕИК и опис на представените 

документи - Приложение №1; 

2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „а”, „г” и „е” от 

Наредбата – Приложение №2;  

3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „б”, „в”, „д” и 

„ж” от Наредбата – Приложение №3; 

4. Декларация, за техническото оборудване и квалифициран персонал за изпълнение 

на дейността, предмет на конкурса - Приложение №4; 

5. Запечатан непрозрачен плик с надпис „ Ценово предложение” за обект №2233; 

Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие за обект 

№2233, като установи, че участника е внесъл пълният размер на определената парична 

гаранция за участие.  

Комисията провери служебно за наличие на непогасени задължения към ЮЦДП и 

неговите териториални поделения и установи, че участника няма непогасени задължения 

към ЮЦДП и неговите териториални поделения.  

Комисията извърши проверка на интернет страницата на ИАГ за актуалността на 

предоставените данни на посочените номера на удостоверенията за регистрация на 

кандидатите в публичния регистър по чл. 241 ЗГ, както и на номера на удостоверението по 

чл. 235 на наетия лесовъд. Комисията установи, че посочените данни отговарят на данните 

в регистъра. 

След проверка на всички представени документи към офертата, комисията установи, 

че кандидата е представил изискуемите документи по Наредбата и отговарят на 

посочените в документацията за участие в открития конкурс условия, поради което 

комисията реши единодушно да го допусне до по-нататъшно участие. 

 

Оферта №2 подадена от "БЛИЗНАЦИТЕ 97" ЕООД, за ОБЕКТИ №2230 и 

№2232. Никой от присъстващите не предяви претенции относно целостта на плика с 

подадените документи, като приложените към офертата документи са, както следва: 

1. Заявление за участие по образец с посочен ЕИК и опис на представените 

документи - Приложение №1; 

2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „а”, „г” и „е” от 

Наредбата – Приложение №2;  

3. Копие на свидетелство за съдимост; 

4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „б”, „в”, „д” и 

„ж” от Наредбата – Приложение №3; 

5. Удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения; 

6. Платeжно нареждане за внесена гаранция за участие за обект №2232; 

7. Платeжно нареждане за внесена гаранция за участие за обект №2230; 

8. Декларация, за техническото оборудване и квалифициран персонал за изпълнение 

на дейността, предмет на конкурса - Приложение №4 – за обект №2230; 
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9. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, мелиоративна и 

горска техника – 1 брой;  

10. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези - 1 

брой;  

11. Свидетелства за регистрация на земеделската и горската техника и знак за 

технически преглед на ЗГТ за колесен трактор - 1 брой; 

12. Свидетелства за регистрация на земеделската и горската техника и знак за 

технически преглед на ЗГТ за моторна резачка – 1 брой; 

13. Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори на 

кандидата, издадена от НАП; 

14. Декларация, за техническото оборудване и квалифициран персонал за 

изпълнение на дейността, предмет на конкурса - Приложение №4 – за обект №2232; 

15. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, мелиоративна и 

горска техника – 1 брой;  

16. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези - 1 

брой;  

17. Свидетелства за регистрация на земеделската и горската техника и знак за 

технически преглед на ЗГТ за колесен трактор - 1 брой; 

18. Свидетелства за регистрация на земеделската и горската техника и знак за 

технически преглед на ЗГТ за моторна резачка – 1 брой; 

19. Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори на 

кандидата, издадена от НАП; 

20. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение” за обект №2230; 

21. Запечатан непрозрачен плик с надпис „ Ценово предложение” за обект №2232; 

Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие за обекти 

№2230 и №2232, като установи, че участника е внесъл пълният размер на определените 

парични гаранции за участие за обекта.  

Комисията провери служебно за наличие на непогасени задължения към ЮЦДП и 

неговите териториални поделения и установи, че участника няма непогасени задължения 

към ЮЦДП и неговите териториални поделения.  

Комисията извърши проверка на интернет страницата на ИАГ за актуалността на 

предоставените данни на посочените номера на удостоверенията за регистрация на 

кандидатите в публичния регистър по чл. 241 ЗГ, както и на номера на удостоверението по 

чл. 235 на наетия лесовъд. Комисията констатира следното:  

Участника в т. 6 от Приложение №1 – Заявление  за участие в открит конкурс от 

утвърдената и влязла в сила документация е посочил № 9799/25.11.2021г. на вписано 

удостоверение за регистрация на кандидатите в публичния регистър по чл. 241 ЗГ, което 

удостоверение е оцветено в червено, съгласно указанията на регистъра и посочена  

Забележка: Оцветените в червено редове са за отписани лица се установи, че 

удостоверението с посоченият номер е отписано от регистъра. На основание т. 2. 

ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ 

УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС във връзка с  т. 2.1.3. от документацията Комисията 

отстранява от участие участникът, за когото се установи, че е представил оферта която е 

непълна или не отговаря на предварително обявените от възложителя условия.  

 Във връзка с чл. 22, ал. 4, т. 3 от Наредбата, участник който не отговарят на 

посочените в документацията за участие в открития конкурс условия се отстранява. 

 

Комисията реши единодушно да отстрани участника "БЛИЗНАЦИТЕ 97" ЕООД 

за ОБЕКТИ №2230 и №2232, като няма да отвори пликовете с надпис „Ценово 

предложение“ на участника за обекти №2230 и №2232. 
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Оферта №3 подаден от "ДИЛЕС ТРЕЙД 79" ЕООД, за ОБЕКТ №2233. Кандидата 

не предяви претенции относно целостта на плика с подадените документи, като 

приложените към офертата документи са, както следва: 

1. Заявление за участие по образец с посочен ЕИК и опис на представените 

документи - Приложение №1; 

2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „а”, „г” и „е” от 

Наредбата – Приложение №2;  

3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „б”, „в”, „д” и 

„ж” от Наредбата – Приложение №3; 

4. Декларация, за техническото оборудване и квалифициран персонал за изпълнение 

на дейността, предмет на конкурса - Приложение №4; 

5. Удостоверение за регистрация на фирма и лесовъда в ИАГ; 

6. Удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения; 

7. Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори на 

кандидата, издадена от НАП; 

8. Копие на Свидетелство за съдимост; 

9. Копия на 2 броя трудови договори; 

10. Платeжно нареждане за внесена гаранция; 

11. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, мелиоративна и 

горска техника – 1 брой;  

12. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези - 2 

броя;  

13. Свидетелства за регистрация на земеделската и горската техника и знак за 

технически преглед на ЗГТ за горски влекач - 1 брой; 

14. Свидетелства за регистрация на земеделската и горската техника и знак за 

технически преглед на ЗГТ за моторна резачка – 1 брой; 

15. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение” за обект №2233;   

Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие за обект 

№2233, като установи, че участника е внесъл пълният размер на определената парична 

гаранция за участие.  

Комисията провери служебно за наличие на непогасени задължения към ЮЦДП и 

неговите териториални поделения и установи, че участника няма непогасени задължения 

към ЮЦДП и неговите териториални поделения.  

Комисията извърши проверка на интернет страницата на ИАГ за актуалността на 

предоставените данни на посочените номера на удостоверенията за регистрация на 

кандидатите в публичния регистър по чл. 241 ЗГ, както и на номера на удостоверението по 

чл. 235 на наетия лесовъд. Комисията установи, че посочените данни отговарят на данните 

в регистъра. 

След проверка на всички представени документи към офертата, комисията установи, 

че кандидата е представил изискуемите документи по Наредбата и отговарят на 

посочените в документацията за участие в открития конкурс условия, поради което 

комисията реши единодушно да го допусне до по-нататъшно участие. 

 

Оферта №4 подаден от "ДИЛЕС ТРЕЙД 79" ЕООД, за ОБЕКТ №2229. Кандидата 

не предяви претенции относно целостта на плика с подадените документи, като 

приложените към офертата документи са, както следва: 

1. Заявление за участие по образец с посочен ЕИК и опис на представените 

документи - Приложение №1; 

2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „а”, „г” и „е” от 

Наредбата – Приложение №2;  

3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „б”, „в”, „д” и 

„ж” от Наредбата – Приложение №3; 
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4. Декларация, за техническото оборудване и квалифициран персонал за изпълнение 

на дейността, предмет на конкурса - Приложение №4; 

5. Удостоверение за регистрация на фирма и лесовъда в ИАГ; 

6. Удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения; 

7. Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори на 

кандидата, издадена от НАП; 

8. Копие на Свидетелство за съдимост; 

9. Копия на 2 броя трудови договори; 

10. Платeжно нареждане за внесена гаранция; 

11. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, мелиоративна и 

горска техника – 1 брой;  

12. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези - 2 

броя;  

13. Свидетелства за регистрация на земеделската и горската техника и знак за 

технически преглед на ЗГТ за горски влекач - 1 брой; 

14. Свидетелства за регистрация на земеделската и горската техника и знак за 

технически преглед на ЗГТ за моторна резачка – 1 брой; 

15. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение” за обект №2229;   

Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие за обект 

№2229, като установи, че участника е внесъл пълният размер на определената парична 

гаранция за участие.  

Комисията провери служебно за наличие на непогасени задължения към ЮЦДП и 

неговите териториални поделения и установи, че участника няма непогасени задължения 

към ЮЦДП и неговите териториални поделения.  

Комисията извърши проверка на интернет страницата на ИАГ за актуалността на 

предоставените данни на посочените номера на удостоверенията за регистрация на 

кандидатите в публичния регистър по чл. 241 ЗГ, както и на номера на удостоверението по 

чл. 235 на наетия лесовъд. Комисията установи, че посочените данни отговарят на данните 

в регистъра. 

След проверка на всички представени документи към офертата, комисията установи, 

че кандидата е представил изискуемите документи по Наредбата и отговарят на 

посочените в документацията за участие в открития конкурс условия, поради което 

комисията реши единодушно да го допусне до по-нататъшно участие. 

 

Оферта №5 подаден от "ДИЛЕС ТРЕЙД 79" ЕООД, за ОБЕКТ №2232. Кандидата 

не предяви претенции относно целостта на плика с подадените документи, като 

приложените към офертата документи са, както следва: 

1. Заявление за участие по образец с посочен ЕИК и опис на представените 

документи - Приложение №1; 

2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „а”, „г” и „е” от 

Наредбата – Приложение №2;  

3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „б”, „в”, „д” и 

„ж” от Наредбата – Приложение №3; 

4. Декларация, за техническото оборудване и квалифициран персонал за изпълнение 

на дейността, предмет на конкурса - Приложение №4; 

5. Удостоверение за регистрация на фирма и лесовъда в ИАГ; 

6. Удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения; 

7. Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори на 

кандидата, издадена от НАП; 

8. Копие на Свидетелство за съдимост; 

9. Копия на 2 броя трудови договори; 

10. Платeжно нареждане за внесена гаранция; 
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11. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, мелиоративна и 

горска техника – 1 брой;  

12. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези - 2 

броя;  

13. Свидетелства за регистрация на земеделската и горската техника и знак за 

технически преглед на ЗГТ за горски влекач - 1 брой; 

14. Свидетелства за регистрация на земеделската и горската техника и знак за 

технически преглед на ЗГТ за моторна резачка – 1 брой; 

15. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение” за обект №2232;   

Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие за обект 

№2232, като установи, че участника е внесъл пълният размер на определената парична 

гаранция за участие.  

Комисията провери служебно за наличие на непогасени задължения към ЮЦДП и 

неговите териториални поделения и установи, че участника няма непогасени задължения 

към ЮЦДП и неговите териториални поделения.  

Комисията извърши проверка на интернет страницата на ИАГ за актуалността на 

предоставените данни на посочените номера на удостоверенията за регистрация на 

кандидатите в публичния регистър по чл. 241 ЗГ, както и на номера на удостоверението по 

чл. 235 на наетия лесовъд. Комисията установи, че посочените данни отговарят на данните 

в регистъра. 

След проверка на всички представени документи към офертата, комисията установи, 

че кандидата е представил изискуемите документи по Наредбата и отговарят на 

посочените в документацията за участие в открития конкурс условия, поради което 

комисията реши единодушно да го допусне до по-нататъшно участие. 

 

Оферта №6 подаден от "ДИЛЕС ТРЕЙД 79" ЕООД, за ОБЕКТ №2231. Кандидата 

не предяви претенции относно целостта на плика с подадените документи, като 

приложените към офертата документи са, както следва: 

1. Заявление за участие по образец с посочен ЕИК и опис на представените 

документи - Приложение №1; 

2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „а”, „г” и „е” от 

Наредбата – Приложение №2;  

3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „б”, „в”, „д” и 

„ж” от Наредбата – Приложение №3; 

4. Декларация, за техническото оборудване и квалифициран персонал за изпълнение 

на дейността, предмет на конкурса - Приложение №4; 

5. Удостоверение за регистрация на фирма и лесовъда в ИАГ; 

6. Удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения; 

7. Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори на 

кандидата, издадена от НАП; 

8. Копие на Свидетелство за съдимост; 

9. Копия на 3 броя трудови договори; 

10. Платeжно нареждане за внесена гаранция; 

11. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, мелиоративна и 

горска техника – 1 брой;  

12. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези - 2 

броя;  

13. Свидетелства за регистрация на земеделската и горската техника и знак за 

технически преглед на ЗГТ за горски влекач - 1 брой; 

14. Свидетелства за регистрация на земеделската и горската техника и знак за 

технически преглед на ЗГТ за моторна резачка – 2 броя; 

15. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение” за обект №2231;   
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Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие за обект 

№2231, като установи, че участника е внесъл пълният размер на определената парична 

гаранция за участие.  

Комисията провери служебно за наличие на непогасени задължения към ЮЦДП и 

неговите териториални поделения и установи, че участника няма непогасени задължения 

към ЮЦДП и неговите териториални поделения.  

Комисията извърши проверка на интернет страницата на ИАГ за актуалността на 

предоставените данни на посочените номера на удостоверенията за регистрация на 

кандидатите в публичния регистър по чл. 241 ЗГ, както и на номера на удостоверението по 

чл. 235 на наетия лесовъд. Комисията установи, че посочените данни отговарят на данните 

в регистъра. 

След проверка на всички представени документи към офертата, комисията установи, 

че кандидата е представил изискуемите документи по Наредбата и отговарят на 

посочените в документацията за участие в открития конкурс условия, поради което 

комисията реши единодушно да го допусне до по-нататъшно участие. 

 

Резултатите по допускане до участие в конкурса се съобщи на участниците. 

Комисията продължи своята работа и пристъпи към отваряне и обявяване на ценовите 

оферти по реда на постъпване на допуснатите участници, както следва: 

ЗА ОБЕКТ №2229 

1. Постъпила е оферта от "ДИЛЕС ТРЕЙД 79" ЕООД, ЕИК 205487368, като 

участникът предлага цена в размер на 5 010,00 лв. /пет хиляди и десет лева/, без ДДС за 

общото прогнозно количество дървесина включено в обекта в размер на 132 м
3
. 

Предложената цена за обекта е по-ниска от първоначалната обявена цена. 

ЗА ОБЕКТ № 2231 

1. Постъпила е оферта от "ДИЛЕС ТРЕЙД 79" ЕООД, ЕИК 205487368, като 

участникът предлага цена в размер на 27 030,26 лв. /двадесет и седем хиляди и 

тридесет лева и двадесет и шест стотинки/, без ДДС за общото прогнозно количество 

дървесина включено в обекта в размер на 709 м
3
. 

Предложената цена за обекта е по-ниска от първоначалната обявена цена. 

 

ЗА ОБЕКТ № 2232 

1. Постъпила е оферта от "ДИЛЕС ТРЕЙД 79" ЕООД, ЕИК 205487368, като 

участникът предлага цена в размер на 3400,00 лв. /три хиляди и четиристотин лева/, 

без ДДС за общото прогнозно количество дървесина включено в обекта в размер на 115 

м
3
. 

Предложената цена за обекта е по-ниска от първоначалната обявена цена. 

ЗА ОБЕКТ № 2233 

1. Постъпила е оферта от "ЕМИЛИАНО - 91" ЕООД, ЕИК 203372399, като 

участникът предлага цена в размер на 12520,20 лв. /дванадесет хиляди петстотин и 

двадесет лева и двадесет стотинки/ без ДДС за общото прогнозно количество 

дървесина включено в обекта в размер на 330 м3.  

Предложената цена за обекта е равна на първоначалната обявена цена. 

2. Постъпила е оферта от "ДИЛЕС ТРЕЙД 79" ЕООД, ЕИК 205487368, като 

участникът предлага цена в размер на 12500,00 лв. /дванадесет хиляди и петстотин 

лева/, без ДДС за общото прогнозно количество дървесина включено в обекта в размер на 

330 м
3
. 

Предложената цена за обекта е по-ниска от първоначалната обявена цена. 
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Ценовите предложения на допуснатите участници се подписаха от трима от 

членовете на комисията. 

 

Съгласно предложените цени от участниците комисията предлага следното 

класиране: 

ЗА ОБЕКТ № 2229: 

На първо място - участникът "ДИЛЕС ТРЕЙД 79" ЕООД, предложил цена за 

обекта в размер на 5 010,00 лв. /пет хиляди и десет лева/, без включен ДДС. 

 

На второ място – няма класиран участник подадена е само една оферта. 

 

ЗА ОБЕКТ № 2231: 

На първо място - участникът "ДИЛЕС ТРЕЙД 79" ЕООД, предложил цена за 

обекта в размер на 27 030,26 лв. /двадесет и седем хиляди и тридесет лева и двадесет и 

шест стотинки/, без включен ДДС. 

 

На второ място – няма класиран участник подадена е само една оферта. 

 

ЗА ОБЕКТ № 2232: 

На първо място - участникът "ДИЛЕС ТРЕЙД 79" ЕООД, предложил цена за 

обекта в размер на 3400,00 лв. /три хиляди и четиристотин лева/, без включен ДДС. 

 

На второ място – няма класиран участник подадена е само една валидна оферта. 

 

ЗА ОБЕКТ № 2233: 

На първо място - участникът "ДИЛЕС ТРЕЙД 79" ЕООД, предложил цена за 

обекта в размер на 12500,00 лв. /дванадесет хиляди и петстотин лева/, без включен 

ДДС. 

 

На второ място – участникът "ЕМИЛИАНО - 91" ЕООД, предложил цена за 

обекта в размер на 12520,20 лв. /дванадесет хиляди петстотин и двадесет лева и 

двадесет стотинки/, без включен ДДС. 

 

За обект №2228 няма подадена оферта за участие, за обект №2230 няма подадена 

валидна оферта, комисията предлага на директора за обекти №2228  и №2230 да издаде 

заповеди за прекратяване на конкурса. 

 

Протокола, ведно с цялата документация, събрана в хода на провеждане на открития 

конкурс се предостави на Директора на ТП ДГС „Златоград”.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/п*/…………… / Асен Даскалов / 

ЧЛЕНОВЕ: 1:……/п*/…………… / Мариета Дюлгерова / 

2:………/п*/……………… / Илияна Гюнелиева / 

3:………/п*/……………… /инж. Емил Шевров / 

4:…………/п*/…………… / инж. Атанас Цацаров / 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 

 


