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вх.№4286/08.12.2021г.  
                                                                      УТВЪРДИЛ  
                                                                        ДИРЕКТОР нa ТП ДГС ДОСПАТ: ………п……………                                                                                               

                      (инж. Мартин Сариев)        
 

                                                                           

 

ПРОТОКОЛ  
 

 

 Днес, 06 декември 2021г. в изпълнение на Заповед №763 от 06.12.2021г. на Директора на 

ТП „ ДГС – Доспат” от 10:30 часа в административната сграда на ТП „ ДГС – Доспат“ се събра 

комисия в следния състав:                  

          

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стилиян Балталиев- зам. директор при ТП „ ДГС Доспат”; 

           Членове: 
1. Нина Джамбазова- юрисконсулт  при ТП „ ДГС- Доспат; 

2. Ани Делянова- касиер счетоводител  при ТП „ ДГС Доспат”; 

 

        за да проведе обявената със Заповед №670 от 08.11.2021г. процедура открит конкурс за 

възлагане добива на дървесина от горски територии-държавна собственост по реда на чл. 12, 

ал. 1 и чл. 15, ал. 1 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“, включени в Обект №2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 

2218, 2219, 2220 от териториалния обхват на дейност на ТП „ ДГС Доспат” – „ЮЦДП”, гр. 

Смолян” и чрез него да извърши оценка на депозираните оферти и класиране на участниците в 

открития конкурс.  

 

На председателя на комисията бяха предоставени регистрираните за участие документи, 

ведно с извлечение от водения Регистър, видно от което, в открития конкурс  на ТП „ ДГС-

Доспат“, в срока, определен за подаване на оферти за участие в процедурата са постъпили 8 

(осем)  броя оферти, регистрирани както следва: 

 

1. „ ВЕМАС-7“ ЕООД- оферта с Вх.№77/03.12.2021г.–13:10 часа 

2. „ ВАЛДЕС-98“ ЕООД- оферта с Вх.№78/03.12.2021г.–15:37 часа 

3. „СИНАНОВ РС“ ЕООД- оферта с Вх.№79/03.12.2021г.–15:48 часа 

4. „ ВЕВА ГРУП“ ЕООД- оферта с Вх.№80/03.12.2021г.–15:51 часа  

5.  „ ДОСПАТЛЕС“ ЕАД- оферта с Вх.№81/03.12.2021г.–15:52 часа 

 

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 

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 

(обн. в ДВ, бр.96 от 06.12.2011 г., изм. и доп. бр.90 от 16.11.2012г, бр.96 от 2.12.2016г,в сила 

от 2.12.2016г.) за краткост по нататък в протокола “Наредбата“,  същите подписаха декларация  
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по чл. 21, ал. 6 от Наредбата. При работата на комисията неприсъстваха, представители на 

участниците. 

 

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ. 

Комисията пристъпи към отваряне на получените пликове с документация за участие, по 

реда на тяхното постъпване:  

 

         1. Документи, представени от участника- „ ВЕМАС 7“ ЕООД 

 Заявление за участие по образец за обект №2220- Приложение №1  

 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3 от Наредбата – 

Приложение №2 (представя се в оригинал). 

  Отделен непрозрачен плик с надпис „ Ценово предложение”- 1 ( един) брой- за 

обект № 2220; 

 Декларация по чл. 18, ал.1, т.3, б. „и“ от Наредбата, че участникът отговаря на 

техническите изисквания на възложителя за изпълнение на дейностите, предмет на 

конкурса Приложение №3; 

 

        Комисията установи, че е внесена гаранция за участие и извърши проверка по 

декларираните номера на интернет страницата на ИАГ за актуалността на предоставените 

данни за участника по чл. 241 от ЗГ и лицензираният лесовъд по чл. 235 от ЗГ. След прегледа на 

останалите изискуемите документи комисията констатира, че участникът „ ВЕМАС 7“ ЕООД 

е представил всички документи, надлежно вярно и пълно попълнени във вид и съдържание, 

съгласно документацията за участие. Комисията единодушно реши допуска участника „ 

ВЕМАС 7“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата.  

  

       2. Документи, представени от участника- „ ВАЛДЕС- 98“ ЕООД 

 Заявление за участие по образец за обект №2219- Приложение №1  

 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3 от Наредбата – 

Приложение №2 (представя се в оригинал). 

  Отделен непрозрачен плик с надпис „ Ценово предложение”- 1 ( един) брой- за 

обект № 2219; 

 Декларация по чл. 18, ал.1, т.3, б. „и“ от Наредбата, че участникът отговаря на 

техническите изисквания на възложителя за изпълнение на дейностите, предмет на 

конкурса Приложение №3; 

 

        Комисията установи, че е внесена гаранция за участие и извърши проверка по 

декларираните номера на интернет страницата на ИАГ за актуалността на предоставените 

данни за участника по чл. 241 от ЗГ и лицензираният лесовъд по чл. 235 от ЗГ. След прегледа на 

останалите изискуемите документи комисията констатира, че участникът „ ВАЛДЕС- 98“ 

ЕООД е представил всички документи, надлежно вярно и пълно попълнени във вид и 

съдържание, съгласно документацията за участие. Комисията единодушно реши допуска 

участника „ ВАЛДЕС- 98“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата.  

  

    3.Документи, представени от участника- „ СИНАНОВ РС“ ЕООД 

 Заявление за участие по образец за всички обекти- Приложение №1  

 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3 от Наредбата – 

Приложение №2 (представя се в оригинал). 

  Отделен непрозрачен плик с надпис „ Ценово предложение”- 1 ( един) брой- за 

обект № 2214; 

 Декларация по чл. 18, ал.1, т.3, б. „и“ от Наредбата, че участникът отговаря на 

техническите изисквания на възложителя за изпълнение на дейностите, предмет на 

конкурса Приложение №3; 

 

        Комисията установи, че е внесена гаранция за участие и извърши проверка по 

декларираните номера на интернет страницата на ИАГ за актуалността на предоставените 



 
 

данни за участника по чл. 241 от ЗГ и лицензираният лесовъд по чл. 235 от ЗГ. След прегледа на 

останалите изискуемите документи комисията констатира, че участникът „ СИНАНОВ РС“ 

ЕООД е представил всички документи, надлежно вярно и пълно попълнени във вид и 

съдържание, съгласно документацията за участие. Съгласно изискванията на Възложителя, 

записани изрично в утвърдената документация за участие – раздел III, т.3.3, изр. 2 във връзка с чл. 18, ал. 

6 от Наредбата, пликът с надпис „Ценово предложение” са толкова на брой, за колкото обекта 

участва участника. С оглед на посоченото комисията единодушно реши допуска участника „ 

СИНАНОВ РС“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата за обектът, за който има 

подадени плик с надпис „Ценово предложение”.  

 

4. Документи, представени от участника- „ ВЕВА ГРУП“ ЕООД 

 Заявление за участие по образец за всички обекти- Приложение №1  

 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3 от Наредбата – 

Приложение №2 (представя се в оригинал). 

  Отделен непрозрачен плик с надпис „ Ценово предложение”- 4 (четири) броя- за 

обект №2212, 2214, 2216, 2217; 

 Декларация по чл. 18, ал.1, т.3, б. „и“ от Наредбата, че участникът отговаря на 

техническите изисквания на възложителя за изпълнение на дейностите, предмет на 

конкурса Приложение №3; 

 Нотариално заверено пълномощно; 

 Документ за внесена г-я за участие; 

 

        Комисията установи, че  е внесена гаранция за участие и по извърши проверка по 

декларираните номера на интернет страницата на ИАГ за актуалността на предоставените 

данни за участника по чл. 241 от ЗГ и лицензираният лесовъд по чл. 235 от ЗГ. След прегледа на 

останалите изискуемите документи комисията констатира, че участникът „ ВЕВА ГРУП“ 

ЕООД е представил всички документи, надлежно вярно и пълно попълнени във вид и 

съдържание. Съгласно изискванията на Възложителя, записани изрично в утвърдената документация за 

участие – раздел III, т.3.3, изр. 2 във връзка с чл. 18, ал 6 от Наредбата, пликът с надпис „Ценово 

предложение” са толкова на брой, за колкото обекта участва участника. С оглед на посоченото 

комисията единодушно реши допуска участника „ ВЕВА ГРУП“ ЕООД до по-нататъшно 

участие в процедурата за обектите, за които има подадени пликове с надпис „Ценово 

предложение”.  

 

       5. Документи, представени от участника- „ ДОСПАТЛЕС“ ЕАД 

 Заявление за участие по образец за обекти №2211, 2213, 2215, 2218- Приложение 

№1  

 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3 от Наредбата – 

Приложение №2 (представя се в оригинал)- 3/три/ броя; 

  Отделен непрозрачен плик с надпис „ Ценово предложение”- 4 (четири) броя- за 

обект № 2211, 2213, 2215, 2218; 

 Декларация по чл. 18, ал.1, т.3, б. „и“ от Наредбата, че участникът отговаря на 

техническите изисквания на възложителя за изпълнение на дейностите, предмет на 

конкурса Приложение №3; 

 Нотариално заверено пълномощно; 

 Документ за внесена г-я за участие; 

 

        Комисията установи, че е внесена гаранция за участие и извърши проверка по 

декларираните номера на интернет страницата на ИАГ за актуалността на предоставените 

данни за участника по чл. 241 от ЗГ и лицензираният лесовъд по чл. 235 от ЗГ. След прегледа на 

останалите изискуемите документи комисията констатира, че участникът „ ДОСПАТЛЕС“ 

ЕАД е представил всички документи, надлежно вярно и пълно попълнени във вид и 

съдържание, съгласно документацията за участие. Комисията единодушно реши допуска 

участника „ ДОСПАТЛЕС“ ЕАД до по-нататъшно участие в процедурата. 

 



 
 

      Комисията обяви публично взетите решения и пристъпи към отваряне на пликовете с 

„ценово предложения“. 

 

II. КЛАСИРАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. ЦЕНОВИ предложения и класиране за обект № 2211  

Допуснат до разглеждане на ценовите предложения е само 1 /един/ участник, 

предложил обща цена за добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти съгласно, 

спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и 

продават от Южноцентрално държавно предприятие- гр. Смолян и териториалните му 

поделения, утвърдената със Заповед №401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП- гр. Смолян,  ,  

извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в обекта, 

както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника 
Предложена цена в лв. без 

ДДС 
Класиране 

1. „ ДОСПАТЛЕС” ЕАД 34 372.17 I-во място 

 

Видно от горе изложените данни, комисията, съобразявайки се с обявения критерий на 

Директора на ТП „ ДГС-Доспат“- „най-ниска предложена цена“, и факта, че е налице само едно 

ценово предложение, което е равно на обявената от Възложителя начална цена, единодушно 

класира за обект №2211: 

 На първо място – участникът „ДОСПАТЛЕС” ЕАД, предложил цена за обекта в 

размер на 34 372.17  лева (тридесет и четири хиляди триста седемдесет и два лева и 

седемнадесет стотинки) без ДДС.  

 

2. ЦЕНОВИ предложения и класиране за обект № 2212  

Допуснат до разглеждане на ценовите предложения е 1 /един/ участника, предложил 

обща цена за добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти съгласно, 

спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и 

продават от Южноцентрално държавно предприятие- гр. Смолян и териториалните му 

поделения, утвърдената със Заповед №401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП- гр. Смолян,  

извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в обекта, 

както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника 
Предложена цена в лв. без 

ДДС 
Класиране 

1. „ВЕВА ГРУП“ ЕООД 66 270.45 I-во място 

 

Видно от горе изложените данни, комисията, съобразявайки се с обявения критерий на 

Директора на ТП „ ДГС-Доспат“- „най-ниска предложена цена“, и факта, че е налице само едно 

ценово предложение, което е равно на обявената от Възложителя начална цена, единодушно 

класира за обект №2212: 

 На първо място – участникът „ВЕВА ГРУП“ ЕООД, предложил цена за обекта в 

размер на 66 270.45 лева (шестдесет и шест хиляди двеста и седемдесет, четиридесет и пет 

стотинки) без ДДС.  

 

3. ЦЕНОВИ предложения и класиране за обект № 2213  

Допуснат до разглеждане на ценовите предложения е 1 /един/ участника, предложил 

обща цена за добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти съгласно, 

спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и 

продават от Южноцентрално държавно предприятие- гр. Смолян и териториалните му 

поделения, утвърдената със Заповед №401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП- гр. Смолян,  



 
 

извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в обекта, 

както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника 
Предложена цена в лв. без 

ДДС 
Класиране 

1. „ДОСПАТЛЕС“ ЕАД 34 568.31 I-во място 

 

Видно от горе изложените данни, комисията, съобразявайки се с обявения критерий на 

Директора на ТП „ ДГС-Доспат“- „най-ниска предложена цена“, и факта, че е налице само едно 

ценово предложение, което е равно на обявената от Възложителя начална цена, единодушно 

класира за обект №2213: 

 На първо място – участникът „ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, предложил цена за обекта в 

размер на 34 568.31 лева (тридесет и четири хиляди петстотин шестдесет и осем лева, 

тридесет и една стотинки) без ДДС.  

 

4. ЦЕНОВИ предложения и класиране за обект № 2214  

Допуснат до разглеждане на ценовите предложения са 2 /двама/ участника, от които 

участникът „ВЕВА ГРУП“ ЕООД е отстранен на основание чл.22, ал. 4, т. 3 във връзка с раздел 

IV, т.2, подточка 2.3.  от документацията за участие, а именнио: се установи, че представената 

оферта е непълна или не отговаря на предварително обявените от възложителя условия-Пликът 

с надпис „Ценово предложение“ за обект №2214, няма поставено ценово предложение по 

образец приложен към настоящата документация (Приложение №4) 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника 
Предложена цена в лв. без 

ДДС 
Класиране 

1. „ СИНАНОВ РС” ЕООД 49 600.00 I-во място 

 

Видно от горе изложените данни, комисията, съобразявайки се с обявения критерий на 

Директора на ТП „ ДГС-Доспат“- „най-ниска предложена цена“, и факта, че е налице само едно 

ценово предложение, което е равно на обявената от Възложителя начална цена, единодушно 

класира за обект №2214: 

 На първо място – участникът „ СИНАНОВ РС” ЕООД, предложил цена за обекта в 

размер на 49 600.00 лева (четиридесет и девет хиляди и шестстотин лева) без ДДС.  

 

5. ЦЕНОВИ предложения и класиране за обект № 2215  

Допуснат до разглеждане на ценовите предложения е само 1 /един/ участник, 

предложили обща цена за добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти 

съгласно, спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се 

добиват и продават от Южноцентрално държавно предприятие- гр. Смолян и 

териториалните му поделения, утвърдената със Заповед №401/01.11.2021г. на Директора на 

ЮЦДП- гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, 

включена в обекта, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника 
Предложена цена в лв. без 

ДДС 
Класиране 

1. „ ДОСПАТЛЕС” ЕАД 40 078.42 I-во място 

 

Видно от горе изложените данни, комисията, съобразявайки се с обявения критерий на 

Директора на ТП „ ДГС-Доспат“- „най-ниска предложена цена“, и факта, че е налице само едно 

ценово предложение, което е равно на обявената от Възложителя начална цена, единодушно 

класира за обект №2215: 



 
 

 На първо място – участникът „ ДОСПАТЛЕС” ЕАД, предложил цена за обекта в 

размер на 40 078.42 лева (четиридесет хиляди седемдесет и осем лева, четиридесет и две 

стотинки) без ДДС.  

 

6.ЦЕНОВИ предложения и класиране за обект № 2216  

Допуснат до разглеждане на ценовите предложения е 1 /един/ участника, предложил 

обща цена за добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти съгласно, 

спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и 

продават от Южноцентрално държавно предприятие- гр. Смолян и териториалните му 

поделения, утвърдената със Заповед №401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП- гр. Смолян,  

извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в обекта, 

както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника 
Предложена цена в лв. без 

ДДС 
Класиране 

1. „ВЕВА ГРУП“ ЕООД 23 779.67 I-во място 

 

Видно от горе изложените данни, комисията, съобразявайки се с обявения критерий на 

Директора на ТП „ ДГС-Доспат“- „най-ниска предложена цена“, и факта, че е налице само едно 

ценово предложение, което е равно на обявената от Възложителя начална цена, единодушно 

класира за обект №2216: 

 На първо място – участникът „ВЕВА ГРУП“ ЕООД, предложил цена за обекта в 

размер на 23 779.67 лева (двадесет и три хиляди седемстотин седемдесет и девет 

лева,шестдесет и седем стотинки) без ДДС.  

 

7. ЦЕНОВИ предложения и класиране за обект № 2217  

Допуснат до разглеждане на ценовите предложения е 1 /един/ участник, предложил 

обща цена за добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти съгласно, 

спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и 

продават от Южноцентрално държавно предприятие- гр. Смолян и териториалните му 

поделения, утвърдената със Заповед №401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП- гр. Смолян, 

извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в обекта, 

както следва: 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника 
Предложена цена в лв. без 

ДДС 
Класиране 

1. „ВЕВА ГРУП“ ЕООД 26 067.39 I-во място 

 

Видно от горе изложените данни, комисията, съобразявайки се с обявения критерий на 

Директора на ТП „ ДГС-Доспат“- „най-ниска предложена цена“, и факта, че е налице само едно 

ценово предложение, което е равно на обявената от Възложителя начална цена, единодушно 

класира за обект №2217: 

 На първо място – участникът „ВЕВА ГРУП“ ЕООД, предложил цена за обекта в 

размер на 26 067.39 лева (двадесет и шест хиляди шестдесет и седем лева, тридесет и девет 

стотинки) без ДДС.  

 

8. ЦЕНОВИ предложения и класиране за обект № 2218  

Допуснат до разглеждане на ценовите предложения е 1 /един/ участник, предложил 

обща цена за добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти съгласно, 

спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и 

продават от Южноцентрално държавно предприятие- гр. Смолян и териториалните му 

поделения, утвърдената със Заповед №401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП- гр. Смолян, 

извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в обекта, 

както следва: 



 
 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника 
Предложена цена в лв. без 

ДДС 
Класиране 

1. „ ДОСПАТЛЕС” ЕАД 50 945.31 I-во място 

 

Видно от горе изложените данни, комисията, съобразявайки се с обявения критерий на 

Директора на ТП „ ДГС-Доспат“- „най-ниска предложена цена“, и факта, че е налице само едно 

ценово предложение, което е равно на обявената от Възложителя начална цена, единодушно 

класира за обект №2218: 

 На първо място – участникът „ ДОСПАТЛЕС” ЕАД, предложил цена за обекта в 

размер на 50 945.31 лева (петдесет хиляди деветстотин четиридесет и пет лева, тридесет и 

една стотинки) без ДДС.  

 

9. ЦЕНОВИ предложения и класиране за обект № 2219  

Допуснат до разглеждане на ценовите предложения е 1 /един/ участник, предложил 

обща цена за добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти съгласно, 

спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и 

продават от Южноцентрално държавно предприятие- гр. Смолян и териториалните му 

поделения, утвърдената със Заповед №401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП- гр. Смолян, 

извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в обекта, 

както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника 
Предложена цена в лв. без 

ДДС 
Класиране 

1. „ ВАЛДЕС 98” ЕООД 39 930.37 I-во място 

 

Видно от горе изложените данни, комисията, съобразявайки се с обявения критерий на 

Директора на ТП „ ДГС-Доспат“- „най-ниска предложена цена“, и факта, че е налице само едно 

ценово предложение, което е равно на обявената от Възложителя начална цена, единодушно 

класира за обект №2219: 

 На първо място – участникът „ ВАЛДЕС 98” ЕООД, предложил цена за обекта в 

размер на 39 930.37 лева (тридесет и девет хиляди деветстотин и тридесет лева, тридесет и 

седем стотинки) без ДДС.  

 

10. ЦЕНОВИ предложения и класиране за обект № 2220  

Допуснат до разглеждане на ценовите предложения е 1 /един/ участник, предложил 

обща цена за добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти съгласно, 

спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и 

продават от Южноцентрално държавно предприятие- гр. Смолян и териториалните му 

поделения, утвърдената със Заповед №401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП- гр. Смолян, 

извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в обекта, 

както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника 
Предложена цена в лв. без 

ДДС 
Класиране 

1. „ ВЕМАС 7” ЕООД 12 907.59 I-во място 

 

Видно от горе изложените данни, комисията, съобразявайки се с обявения критерий на 

Директора на ТП „ ДГС-Доспат“- „най-ниска предложена цена“, и факта, че е налице само едно 

ценово предложение, което е равно на обявената от Възложителя начална цена единодушно 

класира за обект №2220: 



 
 

 На първо място – участникът „ ВЕМАС 7” ЕООД, предложил цена за обекта в размер 

на 12 907.59 лева (дванадесет хиляди деветстотин и седем лева, петдесет и девет стотинки) 

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–Доспат” за  утвърждаване по установения в чл. 22,ал. 19 от 

Наредбата ред. 
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