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УТВЪРДИЛ,  
ДИРЕКТОР 
НА ТП ДГС „СМОЛЯН”: …………п*…………… 

/инж. Станко Делиянчев/ 
дата: 23.02.2021 г. 

 
 

 

П Р О Т О К О Л 
 
Днес, 22.02.2021 год., комисия, назначена със Заповед № 34 / 22.02.2021 гoд. на 

Директора на ТП ДГС „Смолян”, в състав: 
 
Председател:  
инж. Велизар Сергеев Младенов  – зам.директор при ТП ДГС „Смолян”. 

 
 Членове:  

1. Зорка Руменова Маринова – гл. счетоводител при ТП ДГС „Смолян”; 
2. Христо Лазаров Балабанов – юрисконсулт при ТП ДГС „Смолян”; 
3. инж. Георги Райчев Гаджев – гл.инженер при ТП ДГС „Смолян”. 
4. инж. Гергана Емилова Шехова – лесничей при ТП ДГС „Смолян”. 

 
се събра на заседание, съгласно чл. 35, ал. 8 от Наредбата, в административната сграда 

на ТП ДГС „Смолян”, гр. Смолян, бул. „България” № 83 за да провери редовността и 
съответствието на представените документи от определените за изпълнители участници в 
открит конкурс за възлагане на дейности в горски територии - държавна собственост с предмет: 
„Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана 
дървесина на корен от обекти: №№ 2108 /отдели 2042-т, 2042-х/, 2112 / отдели 136-б, 136-в, 
136-г /, 2113с / отдел 1103-а /, 2116 / 2096-а, 2098-а /, 2117 /отдели 2103-о, 2103-п, 2103-к1 / и 
2118 /отдели 2112-о, 2115-и /, открит със Заповед  № 5 / 15.01.2021 година на Директора на ТП 
ДГС „Смолян”. 

 
Съгласно заповеди на Директора на ТП ДГС „Смолян” с  №№ 15, 16, 17, 18, 19 и 20 от 

04.02.2021 г., са определени изпълнители на дейностите за възлагане на дърводобива за 
обекти №№ 2108 /отдели 2042-т, 2042-х/, 2112 / отдели 136-б, 136-в, 136-г /, 2113с / отдел 
1103-а /, 2116 / 2096-а, 2098-а /, 2117 /отдели 2103-о, 2103-п, 2103-к1 / и 2118 /отдели 2112-о, 
2115-и /. След направената справка се установи, че цитираните по-горе заповеди за влезли в 
законова сила, поради което комисията пристъпи към разглеждане на представените 
документи от класираните на първо място участници в процедурата, а именно: 

 
1. „СПЕРО” ЕООД, град Мадан, ул. „Паисий Хилендарски” бл.9, ап.19, вх.Б, с ЕИК 

203007614, за обект № 2108 /отдели 2042-т, 2042-х/, с вх. № 579-01 / 22.02.2021 г. 
2. „БАРИ - ТРАНС” ЕООД, град Смолян, ул. „Тракия” № 18, с ЕИК 112648657, за обект № 

2112 /отдели 136-а, 136-б, 136-в/, с вх. № 583-01 / 19.02.2021 г. 
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3. „ЕЛСА” ЕООД, град Смолян, ул. „Кирил и Методий” № 17, с ЕИК 120552498, за обект 
№ 2113с /отдел 1103-а/, с вх. № 584-01 / 19.02.2021 г. 

4. „СПЕРО” ЕООД, град Мадан, ул. „Паисий Хилендарски” бл.9, ап.19, вх.Б, с ЕИК 
203007614, за обект № 2116 /отдели 2096-а, 2098-а/, с вх. № 580-01 / 22.02.2021 г. 

5. „СПЕРО” ЕООД, град Мадан, ул. „Паисий Хилендарски” бл.9, ап.19, вх.Б, с ЕИК 
203007614, за обект № 2117 /отдели 2103-о, 2103-п, 2103-к1/, с вх. № 581-01 / 
22.02.2021 г. 

6. „СПЕРО” ЕООД, град Мадан, ул. „Паисий Хилендарски” бл.9, ап.19, вх.Б, с ЕИК 
203007614, за обект № 2118 /отдели 2112-о, 2115-и/, с вх. № 582-01 / 22.02.2021 г. 

 
Представените документи от изпълнител „СПЕРО” ЕООД са, както следва: 

1. Платежно нареждане за кредитен превод на гаранция за изпълнение на договор за добив на 
дървесина от обект 2108 от Централна кооперативна банка АД – оригинал. 
2. Свидетелство за съдимост на името на управителя – копие, заверено от участника. 
3. Удостоверение от НАП за липса на задължения към 22.02.2021 г - копие, заверено от 
участника.  
4. Справка от НАП за актуално състояние на действащите трудови договори към 22.02.2021 г. – 
копие, заверено от участника; 
5. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0024614 / 
18.04.2019 г., издадено на Дмитрий Филипович Терзиев– копие, заверено от участника; 
6. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0024608 / 
18.04.2019 г., издадено на Бедри Хамдиев Шошев– копие, заверено от участника; 
7. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0024607 / 
18.04.2019 г., издадено на Борислав Росенов Дженимов– копие, заверено от участника; 
8. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, горска и мелиоративна техника 
с № 0069078 на Хайри Шукриев Кавалов– копие, заверено от участника; 
9. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника  - БМТ „Хускварна – 346НР” 
серия № СМ 0003181 А, заедно с талон за технически преглед за БМТ с рег. № СМ 01247 А, 
серия СМ № 00503 – заверено копие от участника; 
10. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ „Хускварна – 353” 
серия № СМ 0001984 А, заедно с талон за технически преглед за БМТ с рег. № СМ 00813 А, 
серия СМ № 00328 – заверено копие от участника; 
11. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ „Хускварна – 543ХР” 
серия № СМ 0001985 А, заедно с талон за технически преглед за БМТ с рег. № СМ 00814 А, 
серия АА № 048728 – заверено копие от участника; 
12. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника - трактор колесен Т-40 АМ № 
СМ 01527, заедно с талон за технически преглед за трактор с № 0360628 - копие, заверено от 
участника. 
13. Договор за наем на животни – копие, заверено от участника; 
14. Талон за регистрация на муле с уникален доживотен № 100003000023304, издаден от 
Национална Асоциация по коневъдство – копие, заверено от участника. 
15. Талон за регистрация на муле с уникален доживотен № 100003000023306, издаден от 
Национална Асоциация по коневъдство – копие, заверено от участника; 
16. Талон за регистрация на муле с уникален доживотен № 100003000027530, издаден от 
Национална Асоциация по коневъдство – копие, заверено от участника; 
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17. Талон за регистрация на муле с уникален доживотен № 100003000100493, издаден от 
Национална Асоциация по коневъдство – копие, заверено от участника; 
18. Удостоверение № 6183 / 25.04.2014 на основание чл. 241 ЗГ за регистрация в публичния 
регистър на ИАГ за търговци - заверено копие; 
19. Удостоверение № 2339 / 20.12.2011 г. на основание чл. 235 ЗГ за регистрация в публичния 
регистър на ИАГ на физическо лице - копие, заверено от участника; 
20. Инвентарна книга на „СПЕРО“ ЕООД към 19.02.2021 год. – копие, заверено от участника. 

 
 

Представените документи от изпълнител „БАРИ - ТРАНС” ЕООД са, както следва: 
1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в открит конкурс за обект 2112, в 
гаранция за изпълнение на договор за възлагане на добива на дървесина от обект 2112.  
2. Удостоверение от НАП за липса на задължения към 10.02.2021 г. 
3. Свидетелство за съдимост на името на управителя. 
4. Справка актуално състояние на всички действащи за действащите трудови договори – копие, 
заверено от участника. 
5. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези на Асан Джемал 
Шаиб – копие, заверено от участника. 
6. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези на Асан 
Сюлейман Мутиш – копие, заверено от участника. 
7. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези на Вежди Юсеин 
Шаип – копие, заверено от участника. 
8. Свидетелство за правоспособност за работа с въжени линии на Ахмед Османов Чолаков- 
копие, заверено от участника. 
9. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника на БМТ – STIHL 250 с рег.№ СМ 
00461А – копие, заверено от участника. 
10.  Талон за технически прегледи на земеделска и горска техника – БМТ – STIHL 250 с рег.№ 
СМ 00461А, серия СМ № 0003675 – копие, заверено от участника. 
11. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника на БМТ – STIHL 361 с рег.№ 
СМ 00462А – копие, заверено от участника. 
12. Талон за технически прегледи на земеделска и горска техника – БМТ – STIHL 361 с рег.№ 
СМ 00462А, серия СМ № 0003676 – копие, заверено от участника. 
13. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника на БМТ – STIHL 290 с рег.№ 
СМ 00463А – копие, заверено от участника. 
14.  Талон за технически прегледи на земеделска и горска техника – БМТ – STIHL 290 с рег.№ 
СМ 00463А, серия СМ № 0003677 – копие, заверено от участника. 
15. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – въжена линия VDLENTINI 
V600 с талон за технически прегледи с рег.№ СМ 01282А, серия СМ № 00538 – копие, заверено 
от участника. 
16. Договор за лизинг на кон с уникален доживотен № 100003000022884 – копие, заверено от 
участника. 
17. Договор за лизинг на кон с уникален доживотен № 100003000033674 – копие, заверено от 
участника. 
18. Инвентарна книга към 18.02.2021 год. – копие, заверено от участника. 
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Представените документи от изпълнител „ЕЛСА” ЕООД са, както следва: 
1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в открит конкурс за обект 2113с, в 
гаранция за изпълнение на договор за възлагане на добива на дървесина от обект 2113с.  
2. Удостоверение от НАП за липса на задължения към 17.02.2021 г. 
3. Свидетелство за съдимост на името на управителя. 
4. Справка актуално състояние на всички действащи за действащите трудови договори  
5. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези на Валентин 
Здравков Буйков – копие, заверено от участника. 
6. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези на Митко 
Сергеев Металов – копие, заверено от участника. 
7. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника серия № СМ 0001255А на БМТ 
– STIHL 290 с рег.№ 00454А – копие, заверено от участника. 
8.  Талон за технически прегледи на земеделска и горска техника – БМТ – STIHL 290 с рег.№ СМ 
00454А, серия СМ № 00376 – копие, заверено от участника. 
9. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника серия № СМ 0002269А на БМТ 
– Хускварна с рег.№ СМ 00908 А – копие, заверено от участника. 
10.  Талон за технически прегледи на земеделска и горска техника – БМТ – Хускварна с рег.№ 
СМ 00908 А, серия АА № 00376 – копие, заверено от участника. 
11. Договор за наем за обоз – копие, заверено от участника. 
12. Паспорт на еднокопитно животно  на кон с уникален доживотен № 100003000030531 – 
копие, заверено от участника. 
13. Паспорт на еднокопитно животно  на кон с уникален доживотен № 100003000032232 – 
копие, заверено от участника. 
14. Инвентарна книга към 18.02.2021 год. – копие, заверено от участника. 
 

Представените документи от изпълнител „СПЕРО” ЕООД са, както следва: 
1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в открит конкурс за обект 2116, в 
гаранция за изпълнение на договор за възлагане на добива на дървесина от обект 2116.  
2. Свидетелство за съдимост на името на управителя – копие, заверено от участника. 
3. Удостоверение от НАП за липса на задължения към 22.02.2021 г - копие, заверено от 
участника.  
4. Справка от НАП за актуално състояние на действащите трудови договори към 22.02.2021 г. – 
копие, заверено от участника; 
5. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0024614 / 
18.04.2019 г., издадено на Дмитрий Филипович Терзиев– копие, заверено от участника; 
6. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0024608 / 
18.04.2019 г., издадено на Бедри Хамдиев Шошев– копие, заверено от участника; 
7. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0024607 / 
18.04.2019 г., издадено на Борислав Росенов Дженимов– копие, заверено от участника; 
8. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, горска и мелиоративна техника 
с № 0069078 на Хайри Шукриев Кавалов– копие, заверено от участника; 
9. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника  - БМТ „Хускварна – 346НР” 
серия № СМ 0003181 А, заедно с талон за технически преглед за БМТ с рег. № СМ 01247 А, 
серия СМ № 00503 – заверено копие от участника; 
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10. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ „Хускварна – 353” 
серия № СМ 0001984 А, заедно с талон за технически преглед за БМТ с рег. № СМ 00813 А, 
серия СМ № 00328 – заверено копие от участника; 
11. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ „Хускварна – 543ХР” 
серия № СМ 0001985 А, заедно с талон за технически преглед за БМТ с рег. № СМ 00814 А, 
серия АА № 048728 – заверено копие от участника; 
12. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника - трактор колесен Т-40 АМ № 
СМ 01527, заедно с талон за технически преглед за трактор с № 0360628 - копие, заверено от 
участника. 
13. Договор за наем на животни – копие, заверено от участника; 
14. Талон за регистрация на муле с уникален доживотен № 100003000023304, издаден от 
Национална Асоциация по коневъдство – копие, заверено от участника. 
15. Талон за регистрация на муле с уникален доживотен № 100003000023306, издаден от 
Национална Асоциация по коневъдство – копие, заверено от участника; 
16. Талон за регистрация на муле с уникален доживотен № 100003000027530, издаден от 
Национална Асоциация по коневъдство – копие, заверено от участника; 
17. Талон за регистрация на муле с уникален доживотен № 100003000100493, издаден от 
Национална Асоциация по коневъдство – копие, заверено от участника; 
18. Удостоверение № 6183 / 25.04.2014 на основание чл. 241 ЗГ за регистрация в публичния 
регистър на ИАГ за търговци - заверено копие; 
19. Удостоверение № 2339 / 20.12.2011 г. на основание чл. 235 ЗГ за регистрация в публичния 
регистър на ИАГ на физическо лице - копие, заверено от участника; 
20. Инвентарна книга на „СПЕРО“ ЕООД към 19.02.2021 год. – копие, заверено от участника. 
 

Представените документи от изпълнител „СПЕРО” ЕООД са, както следва: 
1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в открит конкурс за обект 2117, в 
гаранция за изпълнение на договор за възлагане на добива на дървесина от обект 2117.  
2. Свидетелство за съдимост на името на управителя – копие, заверено от участника. 
3. Удостоверение от НАП за липса на задължения към 22.02.2021 г - копие, заверено от 
участника.  
4. Справка от НАП за актуално състояние на действащите трудови договори към 22.02.2021 г. – 
копие, заверено от участника; 
5. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0024614 / 
18.04.2019 г., издадено на Дмитрий Филипович Терзиев– копие, заверено от участника; 
6. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0024608 / 
18.04.2019 г., издадено на Бедри Хамдиев Шошев– копие, заверено от участника; 
7. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0024607 / 
18.04.2019 г., издадено на Борислав Росенов Дженимов– копие, заверено от участника; 
8. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, горска и мелиоративна техника 
с № 0069078 на Хайри Шукриев Кавалов– копие, заверено от участника; 
9. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника  - БМТ „Хускварна – 346НР” 
серия № СМ 0003181 А, заедно с талон за технически преглед за БМТ с рег. № СМ 01247 А, 
серия СМ № 00503 – заверено копие от участника; 
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10. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ „Хускварна – 353” 
серия № СМ 0001984 А, заедно с талон за технически преглед за БМТ с рег. № СМ 00813 А, 
серия СМ № 00328 – заверено копие от участника; 
11. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ „Хускварна – 543ХР” 
серия № СМ 0001985 А, заедно с талон за технически преглед за БМТ с рег. № СМ 00814 А, 
серия АА № 048728 – заверено копие от участника; 
12. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника - трактор колесен Т-40 АМ № 
СМ 01527, заедно с талон за технически преглед за трактор с № 0360628 - копие, заверено от 
участника. 
13. Договор за наем на животни – копие, заверено от участника; 
14. Талон за регистрация на муле с уникален доживотен № 100003000023304, издаден от 
Национална Асоциация по коневъдство – копие, заверено от участника. 
15. Талон за регистрация на муле с уникален доживотен № 100003000023306, издаден от 
Национална Асоциация по коневъдство – копие, заверено от участника; 
16. Талон за регистрация на муле с уникален доживотен № 100003000027530, издаден от 
Национална Асоциация по коневъдство – копие, заверено от участника; 
17. Талон за регистрация на муле с уникален доживотен № 100003000100493, издаден от 
Национална Асоциация по коневъдство – копие, заверено от участника; 
18. Удостоверение № 6183 / 25.04.2014 на основание чл. 241 ЗГ за регистрация в публичния 
регистър на ИАГ за търговци - заверено копие; 
19. Удостоверение № 2339 / 20.12.2011 г. на основание чл. 235 ЗГ за регистрация в публичния 
регистър на ИАГ на физическо лице - копие, заверено от участника; 
20. Инвентарна книга на „СПЕРО“ ЕООД към 19.02.2021 год. – копие, заверено от участника. 
 

Представените документи от изпълнител „СПЕРО” ЕООД са, както следва: 
1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в открит конкурс за обект 2118, в 

гаранция за изпълнение на договор за възлагане на добива на дървесина от обект 2118.  
2. Свидетелство за съдимост на името на управителя – копие, заверено от участника. 
3. Удостоверение от НАП за липса на задължения към 22.02.2021 г - копие, заверено от 
участника.  
4. Справка от НАП за актуално състояние на действащите трудови договори към 22.02.2021 г. – 
копие, заверено от участника; 
5. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0024614 / 
18.04.2019 г., издадено на Дмитрий Филипович Терзиев– копие, заверено от участника; 
6. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0024608 / 
18.04.2019 г., издадено на Бедри Хамдиев Шошев– копие, заверено от участника; 
7. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0024607 / 
18.04.2019 г., издадено на Борислав Росенов Дженимов– копие, заверено от участника; 
8. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, горска и мелиоративна техника 
с № 0069078 на Хайри Шукриев Кавалов– копие, заверено от участника; 
9. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника  - БМТ „Хускварна – 346НР” 
серия № СМ 0003181 А, заедно с талон за технически преглед за БМТ с рег. № СМ 01247 А, 
серия СМ № 00503 – заверено копие от участника; 
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10. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ „Хускварна – 353” 
серия № СМ 0001984 А, заедно с талон за технически преглед за БМТ с рег. № СМ 00813 А, 
серия СМ № 00328 – заверено копие от участника; 
11. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ „Хускварна – 543ХР” 
серия № СМ 0001985 А, заедно с талон за технически преглед за БМТ с рег. № СМ 00814 А, 
серия АА № 048728 – заверено копие от участника; 
12. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника - трактор колесен Т-40 АМ № 
СМ 01527, заедно с талон за технически преглед за трактор с № 0360628 - копие, заверено от 
участника. 
13. Договор за наем на животни – копие, заверено от участника; 
14. Талон за регистрация на муле с уникален доживотен № 100003000023304, издаден от 
Национална Асоциация по коневъдство – копие, заверено от участника. 
15. Талон за регистрация на муле с уникален доживотен № 100003000023306, издаден от 
Национална Асоциация по коневъдство – копие, заверено от участника; 
16. Талон за регистрация на муле с уникален доживотен № 100003000027530, издаден от 
Национална Асоциация по коневъдство – копие, заверено от участника; 
17. Талон за регистрация на муле с уникален доживотен № 100003000100493, издаден от 
Национална Асоциация по коневъдство – копие, заверено от участника; 
18. Удостоверение № 6183 / 25.04.2014 на основание чл. 241 ЗГ за регистрация в публичния 
регистър на ИАГ за търговци - заверено копие; 
19. Удостоверение № 2339 / 20.12.2011 г. на основание чл. 235 ЗГ за регистрация в публичния 
регистър на ИАГ на физическо лице - копие, заверено от участника; 
20. Инвентарна книга на „СПЕРО“ ЕООД към 19.02.2021 год. – копие, заверено от участника. 
 

След разглеждане на документите комисията установи следното: 
 
1. „СПЕРО” ЕООД е определен за изпълнител със заповед № 15 / 04.02.2021 год. за 

обект № 2108 на ТП ДГС „Смолян”. В законоустановения срок участникът е представил 
необходимите документи за сключване на договор за възлагане на дърводобива в обект № 
2108.  

2. „БАРИ - ТРАНС” ЕООД е определен за изпълнител със заповед № 16 / 04.02.2021 год. 
за обект № 2112 на ТП ДГС „Смолян”. В законоустановения срок участникът е представил 
необходимите документи за сключване на договор за възлагане на дърводобива в обект № 
2112. 

3. „ЕЛСА” ЕООД е определен за изпълнител със заповед № 17 / 04.02.2021 год. за обект 
№ 2113с на ТП ДГС „Смолян”. В законоустановения срок участникът е представил 
необходимите документи за сключване на договор за възлагане на дърводобива в обект № 
2113с. 

4. „СПЕРО” ЕООД е определен за изпълнител със заповед № 18 / 04.02.2021 год. за 
обект № 2116 на ТП ДГС „Смолян”. В законоустановения срок участникът е представил 
необходимите документи за сключване на договор за възлагане на дърводобива в обект № 
2116.  

5. „СПЕРО” ЕООД е определен за изпълнител със заповед № 19 / 04.02.2021 год. за 
обект № 2117 на ТП ДГС „Смолян”. В законоустановения срок участникът е представил 
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необходимите документи за сключване на договор за възлагане на дърводобива в обект № 
2117.  

6. „СПЕРО” ЕООД е определен за изпълнител със заповед № 20 / 04.02.2021 год. за 
обект № 2118 на ТП ДГС „Смолян”. В законоустановения срок участникът е представил 
необходимите документи за сключване на договор за възлагане на дърводобива в обект № 
2118.  

 
Комисията установи, че документите, подадени от определените за изпълнители 

участници са изрядни и са представени във вид и форма съгласно изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
Комисията предлага на директора на ТП ДГС „Смолян” да сключи договори за „Сеч, 

окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана 
дървесина на корен”  с класираните на първо място участници, както следва: 

 
1. За обект № 2108 – „СПЕРО“ЕООД  
2. За обект № 2112 – „БАРИ - ТРАНС” ЕООД 
3. За обект № 2113с – „ЕЛСА” ЕООД 
4. За обект № 2116 – „СПЕРО“ЕООД  
5. За обект № 2117 – „СПЕРО“ЕООД  
6. За обект № 2118 – „СПЕРО“ЕООД  

 
Настоящият протокол съставен на 23.02.2021 г., се предава за утвърждаване от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основание чл. 35, ал. 8 от Наредбата.  
  

К О М И С И Я :  

 
Председател:   .............п*..................... / инж.Велизар Младенов/ 

 
Членове: 1. ............п*................... / Зорка Маринова/ 

 
2. .............п*................... / Христо Балабанов /   

 
3..............п*................... / инж.Георги Гаджев /  

 
4.............п*................... / инж. Гергана Шехова /   

 
ПОЛУЧИХ протокола на комисията на дата: 23.02.2021 г. 

         
Подпис ………………п*…..………… 

        ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Смолян”  
  (инж. Станко Делиянчев) 

 
*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита 
на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 


