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Дата: 19.12.2018 г. 

ПРОТОКОЛ 

Днес 17.12.2018 г. комисията назначена със Заповед № 286 от 17.12.2018 г. на Директора на 
ТП „ДГС Търговище" в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

инж. Даниел Колев -зам. директор при ТП „ДГС Търговище"; 

СЕКРЕТАР: 

инж. Надя Тодорова - лесничей при ТП „ДГС Търговище"; 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Мерин Седатова - зам. гл. счетоводител при ТП „ДГС Търговище";

2. инж. Стефан Стойнев - р-л ГСУ при ТП „ДГС Търговище";

3. Александър Керманов-юрисконсулт при ТП „ДГС Търговище",

в изпълнение на горепосочената заповед, се събра на заседание от 13 :00 часа в административната 
сграда на ТП „ДГС Търговище", да проведе заседание по реда на „Наредбата за условията u реда
за възлqгане изпълнението на дейности в горските територ1щ-държавна u общuнска 
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукпш" (обн. в ДВ. бр. 96 от 
06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., поел. из.м. и доп., бр. 55 от 
07.07.2017 г., в сила 07.07.2017 г.), процедура-открит конкурс по реда на чл. 15 и сл. от Наредбата 
за възлагане на следните дейности в ДГТ: ,,Извъриtване на добив на дървесина, съгласно Наредба
№ 8/05.08.2011 г. за сечите в горите - сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до 
временен склад и ра.м.пиране на добитата дървесина от год�ииmtя план за ползване на 
дървесина за 2019 г. от горски насаждения, разположени в горски територ�щ - дър;жавна
собственост с ограничение меспши търговци в района на дейност на ТП „ДГС Търговuще" гр. 
Търговище" за: 

; 
3../ с № 1-МТ-2019 г. с общо прогнозно количество дървесина - 2 718 пл. м 

../ с № 2-МТ-2019 г. с общо прогнозно количество дървесина - 2 697 пл .. м3

../ с № 3-МТ-2019 г. с общо прогношо количество дървесина-] 844 1vz. л/ 

../ с № 4-МТ-2019 г. с общо прогнозно количество дървесина-] 975 пл. м3
,

с общо прогнозно количество 9 234 пл.куб.м. маркирана дървесина. 







работното място и Правилник за здравословни и безопасни условия на труд в горите и стандарта за 
горска сертификация. 

1 О. Декларация № 5 в оригинал ( Образец 6), за заявени обстоятелства, относно извършен 
оглед на Обект № 3-МТ-2019 г.; 

, 11. Декларация № 6 в оригинал ( Образец 7), за заявени обстоятелства, относно 
запознаване на кандидата с условията и реда за провеждане на процедурата и клаузите на проекта 
на договора; 

12. Декларация № 7 в оригинал (Образец № 8), за деклариране на обстоятелството, че
кандидата няма да ползва подизпълнители; 

13. Заверено копие от Нотариално заверено пълномощно;

14. Заверено копие от Заявление по чл. 38, ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане
и:щълнението; на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за 
ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Обн. -ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила 
от 06.12.2011 г.,· изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г.; изм. и доп., бр. 96 от 02.12.2016 г., в czmo 
02.12.2016 г.,· изм., бр. 55 от 07.07.2017 г., в сила от 07.07.2017 г.), във връзка с .  чл. 115, ал. 1, т. 1 
от ЗГ- представено в срок до 01.10.2018 г. в ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище. 

15. Документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по 
сертификация - FSC. 

16. Декларация № 8 в оригинал (Образец № 9), относно информираност и съгласие за 
обработване на лични данни. 

17. Банково извлечение за внесена гаранция за участие в процедурата представен Обект N!!
3-МТ-2019 г. '- заявен от кандидата;

18. Плик с надпис „Ценово предложение" за Обект № 3 - МТ -  2019 г. 

В общия плик на Кандидат № 2 ЕТ „Лес Комерс - Иван Иванов" гр. Търговище, 
представляван на процедурата от 

J ззлд· чл _ _  от . , 

упълномощен с пъномощно № 3095 
lHOB в качеството си на пълномощник, 
�танови наличието на следните документи: 

1 . .Заявлен.ие за участие за Обект № 1-МТ-2019 г.; 

2. Списък на представените от кандидата документи;

3. Съответен документ за ЕИК по Закона за Търговския регистър, с извършена от комисията
служебна проверка за актуалното състояние на кандидата към датата на провеждане на процедурата 
- заверено копие вярно с оригинала;

4. Декларации № 1 в оригинал (Образец 2), удостоверяващи обстоятелствата по чл. 18_ ал.
1, т. 3, б. ,,а-ж" и ал. 3 и ал. 4 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, подписана от представляващите съответния търговец и членовете на 
управителните му органи" (Обн. -ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; излr. и доп.. 
бр. 90 от 16.11.2012 г.; изм. и доп., бр. 96 от 02.12.2016 г., в сила 02.12.2016 г.; изм., бр. 55 от 

07.07.2017 г., в сила от 07.07.2017 г.); 

5. Заверено копие от Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър на
Изпълнителната агенция по горите, съгласно чл. 241 от ЗГ за съответната дейност, с извършена 
проверка в регистър на ИАГ; 

4 



6. Декларация . № 2 в оригинал ( Образец 3), относно заявените обстоятелства за
техническата обезпеченост на кандидата със собствено работно оборудване - трактори и 
самоходна горска техника, прикачен инвентар и преносима техника (Бензина-моторни триони -
БМТ): 

- Заверено от кандидата извлечение от счетоводните книги за ДМА, и копие от документ за
собственост, доказващи собствеността на притежаваната от кандидата собствена техника. както 
следва: 

За трактори и самоходна горска техника: 

• Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ - заверени копия;

• Талон за преминал годишен технически преглед, съгласно Наредба Ng_ 20 от
27.05.2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност 
на земе.делската и горската техника и машините за земни работи - в сила към датата на 
провеждане на конкурса - заверени копия; 

За прикачния инвентар и БМТ: 

• заверено копие от талон за първоначална регистрация, съгласно ЗРКЗГТ.

7. Декларация № 3 в оригинал (Образец 4), относно заявените обстоятелства за
обезпече�остта на кандидата с квалифицирани служители и работници за изпълнение на 
съответния вид дейност, с приложени към нея: 

- заверено копие от справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ, издадена от Т Д 
НАП за действащите трудови договори на служителите и работниците на кандидата; 

- заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа с 
,,преносима и стационарна земеделска и горска техника" - категория „Тпс", съгласно чл. 13. 
ал. 4, т. 5 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ; 

. - заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа със 
„специализирана и специална самоходна горска техника" - категория Тв1, или Твк-Г, в 
зависимост от вида на техниката, представена от кандидата, за извоз и рампиране, съгласно чл. 13. 
ал. 4, т. 3 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ; 

- Номер на Удостоверение за регистрация на кандидата (физическото лице) в публичния 
регистър по чл. 235 от ЗГ за съответната дейност . 

8. Декларация № 4 в оригинал (Образец 5), относно заявените обстоятелства за осигуренн 
лични предпазни средства (ЛПС), които отговарят на изискванията на българското 
законодателство, съгласно ЗЗБУТ, Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за 
безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на 
работното място и Правилник за здравословни и безопасни условия на труд в горите и стандарта за 
горска сертификация. 

9. Декларация № 5 в оригинал (Образец 6), за заявени обстоятелства, относно отказване
от оглед и запознаване с всички условия по конкурсната процедура; 

. 10. Декларация № 6 в оригинал (Образец 7), за заявени обстоятелства, относно запознаване на кандидата с условията и реда за провеждане на процедурата и клаузите на проекта 
на договора; 

5 



· 11. Декларация № 7 в оригинал (Образец № 8), за деклариране на обстоятелството, че 
кандидата няма да ползва подизпълнители; 

13. 14. Заверено копие от Нотариално заверено пълномощно;
13. Заверено копие от Заявление по чл. 38, ал. 3 от Наредба за условията и реда за 
възлагане 

и:щълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за 
ползването на дървесина и недървесни горски продукти ( Обн. -ДЕ, бр. 96 0111 06.12.2011 г .. в сuло 
0111 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 011116.11.2012 г.;изм. и доп., бр. 96 0111 02.12.2016 г .. в сuло 
02.12.20162.; изм., бр. 55011107.07.20172., всилаот07.07.2017г.),въввръзкасчл.115,ал.1,т.1 от 
ЗГ-представено в срок до 01.10.2018 г. в ТП ДГС Търrовище" гр. Търговище; 

15. Документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по 
сертификация - FSC; 

16. Декларации № 8 в оригинал (Образец № 9), относно информираност и съгласие за 
обработване на лични данни; 

17. Банково извлечение за внесена гаранция за участие в процедурата представен Обект N!!
1-МТ-2019 г. - заявен от кандидата;

18. Плик с надпис „Ценово предложение" за Обект № 1-МТ-2019 г. 

В общия плик на Кандидат № 2 ЕТ „Лес Комерс - Иван Иванов" гр. Търговище, 
представляван на процедурата от I чл 2 от ЗЗJЩ ш в качеството си на пълномощник, 
упълномощен с пъномощно № 3095 01 

· 

tнови наличието на следните документи: 

1. Заявление за участие за Обект № 2-МТ-2019 г.;

2. Списък на представените от кандидата документи;

3. ·Съответен документ за ЕИК по Закона за Търговския регистър, с извършена от комисията
служебна проверка за актуалното състояние на кандидата към датата на провеждане на процедурата 
- заверено копие вярно с оригинала;

4. Декларации № 1 в оригинал (Образец 2), удостоверяващи обстоятелствата по чл. 18, ал.
1, т. 3, 6. ,,а-ж" и ал. 3 и ал. 4 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, подписана от представляващите съответния търговец и членовете на 
управителните му органи�' (Обн. -ДЕ, бр. 96 от 06.12.2011 г., в сшzа от 06.12.2011 г.; изл,. и доп.,
бр. 90 от 16.11.2012 г.; изм. и доп., бр. 96 от 02.12.2016 г., в сила 02.12.2016 г.; изм. бр. 55 om 
07.07.2017 г., в c'itлa от 07.07.2017 г.); 

5. Заверено копие от Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър на
Изпълнителната агенция по горите, съгласно чл. 241 от ЗГ за съответната дейност, с извършена 
проверка в регистър на ИАГ; 

6. Декларация № 2 в оригинал (Образец 3), относно заявените обстоятелства за
техническата обезпеченост на кандидата със собствено работно оборудване - трактори и
самоходна горска техника, прикачен инвентар и преносима техника (Бензина-моторни триони -
БМТ): 

- Заверено от кандидата извлечение от счетоводните книги за ДМА, и копие от документ за
собственост, доказващи собствеността на притежаваната от кандидата собствена техника, както 
следва: 
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За трактори и самоходна горска техника: 

• Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ - заверени копия;

• Талон за преминал годишен технически преглед, съгласно Наредба N� 20 от
27.05.2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност 
на земеделската и горската техника и машините за земни работи - в сила към датата на 
провеждане на конкурса - заверени копия; 

За прикачния инвентар и БМТ: 

• заверено копие от талон за първоначална регистрация, съгласно ЗРКЗГТ.

7. Декларация № 3 в оригинал (Образец 4), относно заяв·ените обстоятелства зс1 
обезпечеността на кандидата с квалифицирани служители и работници за изпълнение н с1 
съответния вид дейност, с приложени към нея: 

- заверено копие от справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ, издадена от Т Д 
НАП за действащите трудови договори на служителите и работниците на кандидата; 

- заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа с 
,,преносима и стационарна земеделска и горска техника" - категория „Тпс", съгласно чл. 13. 
ал. 4, т. 5 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ; 

- заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа със 
„специализирана и специална самоходна горска техника" - категория Твк илп Твк-Г, в 
зависимост от вида на техниката, представена от кандидата, за извоз и рампиране, съгласно чл. 13. 
ал. 4, т. 3 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ; 

- Номер на Удостоверение за регистрация на кандидата (физическото лице) в публичния 
регистър по чл. 235 от ЗГ за съответната дейност . 

8. Декларация № 4 в оригинал (Образец 5), относно заявените обстоятелства за осигуренн 
лични предпазни средства (ЛПС), които отговарят на изискванията на бългщJСкото 
законодателство, съгласно ЗЗБУТ, Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания зс1 
безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на 
работното място и Правилник за здравословни и безопасни условия на труд в горите и стандарта зс1 
горска сертификация. 

9. Декларация № 5 в оригинал (Образец 6), за заявени обстоятелства, относно отказване от 
оглед и запознаване с всички условия по конкурсната процедура; 

10. Декларация № 6 в оригинал (Образец 7), за заявени обстоятелства, относно запознаване 
на кандидата с условията и реда за провеждане на процедурата и клаузите на проекта на договора; 

. 11. Декларация № 7 в оригинал (Образец № 8), за деклариране на обстоятелството. че 
кандидата няма да ползва подизпълнители; 

13. 14. Заверено копие от Нотариално заверено пълномощно;
13. Заверено копие от Заявление по чл. 38, ал. 3 от Наредба за условията и реда за 
възлагане 

и:щълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост. и зс1 
ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Обн. - ДЕ, бр. 96 от 06.12.2011 г .. r, сшш
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от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г.; изм. и доп., бр. 96 от 02.12.2016 ?., в сили 

02.12.2016 г.; изм., бр. 55 от 07.07.2017 г., в сила от 07.07.2017 г.), във връзка с чл. 115, ал. ] , т. 1 от 
ЗГ - представено в срок до 01.10.2018 г. в ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище. 

15. Документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по 
сертификация -FSC. 

16. Декларации № 8 в оригинал (Образец № 9), относно информираност и съгласие за 
обработване на лични данни. 

17. Банково извлечение за внесена гаранция за участие в процедурата представен Обе1п N!!
2-МТ-2019 г. -заявен от кандидата;

18. Пл11к с надпис „Ценово предложение" за Обект № 2-МТ-2019 г. 

В общия плик на Кандидат № 3 .. Вас Мар" ЕООД гр. Търговище, представляван на 
процедурата цично от Ва, чл. 2 от ЗЗЛД нов в качеството си на управител, се установ11 
наличието на следните док) 

1. Заявление за участие в открит конкурс за Обект № 4-МТ-2019 г.;

2. Списък на представените от кандидата документи;

3. Съответен документ за ЕИК по Закона за Търговския регистър, с извършена от комисията
служебн� проверка за актуалното състояние на кандидата към датата на провеждане на процедурата 
- заверено копие вярно с оригинала;

4. Декларация № 1 в оригинал (Образец 2), удостоверяваща обстоятелствата по чл. 18, ал.
1, т. 3, б. ,,а-ж" и ал. 3 и ал. 4 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, подписана от представляващите съответния търговец и членовете на 
управителните му органи" (Обн. -ДЕ, бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.: изм. и доп.. 
бр. 90 от 16.11.2012 г.; из.м. и доп., бр. 96 от 02.12.2016 г., в сила 02.12.2016 г.; uзм., бр. 55 0111

07.07.2017 г., в сила от 07.07.2017 г.); 
' 

' 

5. Заверено копие от Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър на
Изпълнителната агенция по горите, съгласно чл. 241 от ЗГ за съответната дейност, с извършена 
проверка в регистър на ИАГ; 

6. Декларация № 2 в оригинал ( Образец 3), относно заявените обстоятелства за
техническата обезпеченост на кандидата със собствено работно оборудване - трактори 11 

самоходна горска техника, прикачен инвентар и преносима техника (Бензина-моторни триони -
БМТ): 

- Заверено от кандидата извлечение от счетоводните книги за ДМА, и копие от документ за
собственост, доказващи собственостга на притежаваната от кандидата собствена техника, както 
следва: 

За трактори и самоходна горска техника: 

• Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ - заверени копия;

• Талон за преминал годишен технически преглед, съгласно Наредба N� 20 от
27.05.2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност 

. на зе1-1еделската и горската техника и машините за земни работи - в сила към датата на 
провеждане на конкурса - заверени копия; 
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, За прикачния инвентар и БМТ:

• заверено копие от талон за първоначална регистрация, съгласно ЗРКЗГТ.

7. Декларация № 3 в оригинал (Образец 4), относно заявените обстоятелства за 
обезпечеността на кандидата с квалифицирани служители и работници за изпълнение на 
съответния вид дейност, с приложени към нея: 

- заверено копие от справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ, издадена от ТД 
НАП за действащите трудови договори на служителите и работниците на кандидата; 

- , заверен:и копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа с 
,,преносима и стационарна земеделска и горска техника" - категория „ Тпс", съгласно чл. 13. 
ал. 4, т. 5 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ; 

- заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа със 
„специализирана и специална самоходна горска техника" - категория Твк или Тв1(-Г, в 
зависимост от вида на техниката, представена от кандидата, за извоз и рампиране, съгласно чл. 13. 
ал. 4, т. 3 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ; 

- Номер на Удостоверение за регистрация на кандидата (физическото лице) в публичния 
регистър по чл. 235 от ЗГ за съответната дейност . 

8. Декларация № 4 в оригинал (Образец 5), относно заявените обстоятелства за осигуренн 
лични предпазни средства (ЛПС), които отговарят на изискванията на българското 
законодателство, съгласно ЗЗБУТ, Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за 
безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на 
работното място и Правилник за здравословни и безопасни условия на труд в горите и стандарта за 
горска сертификация. 

9. Деи:ларация № 5 в оригинал ( Образец 6), за заявени обстоятелства, относно отказ от 
оглед и запознаване с всички условия по конкурсната процедура; 

10. Декларация № 6 в оригинал (Образец 7), за заявени обстоятелства, относно запознаване 
на кандидата с условията и реда за провеждане на процедурата и клаузите на проекта на договора; 

11. Декларация № 7 в оригинал (Образец № 8), за деклариране на обстоятелството. че 
кандидата няма да ползва подизпълнители; 

13. Заверено копие от Заявление по чл. 38, ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане 
и:щълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти (061-1. -ДЕ, бр. 96 от 06.12.2011 
с
1 

•  в с11.ш •

0711 06.12.2011 г.; ИЗJ\1. и доп., бр. 90071116.11.2012 г.; ИЗJ\1. и доп., бр. 96 от 02.12.2016 ?., в CZIЛU 

02.12.2016 г.; изм., бр. 55 от 07.07.2017 г., в сила от 07.07.2017 г.), във връзка с чл. 115, ал. 1, т. l от 
ЗГ-представено в срок до 01.10.2018 г. в ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище; 

13. Документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по 
сертификация: Заверено копие на сертификат № 35622/17/S; 

14. Декларация № 8 в оригинал (Образец № 9), относно информираност и съгласие за
обработване на лични данни. 
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15. Банково извлечение за внесена гаранция за участие в процедурата представен Обе1п No
4-МТ-2019 г. - заявен от кандидата;

16. Плик с надпис „Ценово предложение" за Обект № 4 - МТ - 2019 г. 

С това приключи публичната част от заседанието на комисията, като същата помоли 
кандидатите да изчакат извън залата и се оттегли на закрито заседание за обстойно разглеждане на 
документите за допустимост в открития конкурс, съгласно изискванията в одобрената 
документация. 

След проведеното разглеждане на документите на тримата кандидати в открития конкурс по 
реда на чл. 95, ал. 1 от ЗГ, комисията назначена да проведе конкурса установи, че същите отговарят 
на изискванията поставени в условията от Възложителя относно провеждането на конкурса и 
разпоредбите на 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, във връзка с което Комисията взе следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1 

1. Допуска до участие в следващите етапи на конкурса Кандидат № 1 „Стойко ви Лес"
ЕООД гр. Търговище, за Обект № 3-МТ-2019 г. 

2. Допуска до участие в следващите етапи на конкурса Кандидат No 2 ЕТ „Лес Комерс -
Иван Иванов" гр. Търговище, за Обект № 1-МТ-2019 г. и Обект № 2-МТ-2019 г. 

3. Допуска до участие в следващите етапи на конкурса Кандидат № 3 „Вас Мар" ЕООД гр.
Търговище, за Обект № Ф-МТ-2019 г.

4. Не са налице условия за прекратяване на конкурса, Настоящето протоколно решение е
подписано о

]?[;
т�мис та .

. 
Същото е неразделна част от настоящия протокол. 

Комисия: / 
,,/ 

1 .. .. . .. . .. ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД 
(F.L.a..LJ.1.'-• f-',"-Y-,.L.I..J..-.1 ... .1.'-V.I.LV� 1

� 1 
,А. �/' 

2 ЧЛ. 2 ОТ 33ЛД 
\>'l.ПJi>.- J.J.CЩ.71 J. uд.Jрова) 

.s п 
3 .. .. ЧЛ. 2 от ЗЗЛД 

,-.--
ЧЛ. - от 3ЗЛД 

4" .. .. . 
ЧЛ. 2 ОТ 33ЛД

� -, 5.. . чл. 2 от ззлд
,�анов) 

С това приключи етапът на разглеждане на документите и допускане на кандидатите 
Комисията пристъпи към етап на отваряне на плик „Предлагана цена" за обектите, предмет на 
търга. 

Председателят на .комисията покани представителите на кандидатите в залата и обяви в 
тяхно присъствие и в присъствието на всички членове на комисията Протоколно решение N� 
гласно. 
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