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

/инж. Васил Палагачев/ 
   дата: 07.01.2022 г. 

 

П Р О Т О К О Л 
 
 
Днес, 06.01.2022 год., комисия, назначена със Заповед № З-26-3 / 06.01.2022 гoд. на 

Директора на ТП ДГС „Смолян”, в състав: 
 

Председател:  
 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 купувачи участници в „Търг с тайно наддаване за 
продажба на добита дървесина на прогнозни количества от обекти №№ 2209с / отдел 30-н/, 2210с 
/отдели 176-а, 178-ж/, 2211с /отдели 190-б, 194-м/, 2212 / отдели 193-г, 195-б /, 2213 /отдел 1039-
м/, 2214 / отдели 1043-а, 1045-к, 1045-о /, 2215 /отдели 2057-ж, 2057-а1/, 2216 /отдели 2070-к, 2071-
п, 2081-в/, 2217 /отдел 2096-ж/, 2218 /отдели 2102-а, 2102-е/, 2219 /отдели 2115-а, 2115-б/, 2220 
/отдели 2116-ц, 2161-з/ и 2221 /отдел 2125-т/,  открит със Заповед  № 191 / 19.11.2021 година на 
Директора на ТП ДГС „Смолян”. 

Съгласно заповеди на Директора на ТП ДГС „Смолян” с номера: 229, 230, 231, 232, 233, 234, 
235, 236, 237, 238, 239, 240 от 21.12.2021 г. са определени купувачи на добитата дървесина от 
обекти №№ 2209с / отдел 30-н/, 2210с /отдели 176-а, 178-ж/, 2211с /отдели 190-б, 194-м/, 2212 / 
отдели 193-г, 195-б /, 2213 /отдел 1039-м/, 2214 / отдели 1043-а, 1045-к, 1045-о /, 2215 /отдели 
2057-ж, 2057-а1/, 2216 /отдели 2070-к, 2071-п, 2081-в/, 2217 /отдел 2096-ж/, 2218 /отдели 2102-а, 
2102-е/, 2219 /отдели 2115-а, 2115-б/, 2220 /отдели 2116-ц, 2161-з/ и 2221 /отдел 2125-т/. 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. „ЕЛСА“ ЕООД, град Смолян, ул. „Кирил и Методий” № 17, ЕИК 120552498 за обект № 
2209с / отдел 30-н/, с вх. - изх. № 26-11 # 1 / 05.01.2022 г. 

2. „ЕВТИМОВ“ ЕООД, град Смолян, ул. „Липа” № 6, с ЕИК 120597671, за обект № 2210с 
/отдели 176-а, 178-ж/, с вх. - изх. № 26-05 # 1 / 05.01.2022 г. 

3. „ЕВТИМОВ“ ЕООД, град Смолян, ул. „Липа” № 6, с ЕИК 120597671, за обект № 2211с 
/отдели 190-б, 194-м/, с вх. - изх. № 26-06 # 1 / 05.01.2022 г. 
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4. „СС ПАЙН УУД” ЕООД, гр.Смолян, ул. Кирил Маджаров, №8 с ЕИК 201528344, за обект № 
2212 /отдели 193-г, 195-б /, с вх. - изх. № 26-9 # 1 / 05.01.2022 г. 

5. „ЕЛСА“ ЕООД, град Смолян, ул. „Кирил и Методий” № 17, ЕИК 120552498 за обект № 2213 
/отдел 1039-м/, с вх. - изх. № 26-12 # 1 / 05.01.2022 г. 

6. „ЕЛСА“ ЕООД, град Смолян, ул. „Кирил и Методий” № 17, ЕИК 120552498 за обект № 2214 
/ отдели 1043-а, 1045-к, 1045-о /, с вх. - изх. № 26-10 # 1 / 05.01.2022 г. 

7. „АНАКАЙ ФОРЕСТ” ЕООД, град Смолян, ул. „Христо Смирненски” № 13, с ЕИК 204943192, 
за обект № 2215 /отдели 2057-ж, 2057-а1/, с вх. - изх. № 26-13 # 1 / 05.01.2022 г. 

8. „БАРИ - ТРАНС” ЕООД, град Смолян, ул. „Тракия” № 18, с ЕИК 112648657, за обект № 2216 
/ отдели 2070-к, 2071-п, 2081-в /, с вх. - изх. № 26-7 # 1 / 05.01.2022 г. 

9. „ЕВТИМОВ“ ЕООД, град Смолян, ул. „Липа” № 6, с ЕИК 120597671, за обект № 2217 / 
отдел 2096-ж/, с вх. - изх. № 26-04 # 1 / 05.01.2022 г. 

10.  „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС” ЕООД, град Пловдив, бул. „Александър Стамболийски” № 50, с 
ЕИК 203110960, за обект № 2218 /отдели 2102-а, 2102-е/, с вх. № 26-5/ 04.01.2022 г. 

11.  „ЕВТИМОВ“ ЕООД, град Смолян, ул. „Липа” № 6, с ЕИК 120597671, за обект № 2219 
/отдели 2115-а, 2115-б/, с вх. - изх. № 26-03 # 1 / 05.01.2022 г. 

12. „ЕВТИМОВ“ ЕООД, град Смолян, ул. „Липа” № 6, с ЕИК 120597671, за обект № 2220 
/отдели 2116-ц, 2161-з/,  с вх. - изх. № 26-02 # 1 / 05.01.2022 г. 
 

Представените документи от купувача „ЕЛСА” ЕООД са, както следва: 
1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в търг с тайно наддаване за обект 2209с, в 
гаранция за изпълнение на договор покупко-продажба на дървесина от обект 2209с. 
2. Удостоверение от НАП за липса на задължения към 20.12.2021 г. 
3. Свидетелство за съдимост на името на управителя . 
 
Представените документи от купувача „ЕВТИМОВ” ЕООД са, както следва: 
1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в търг с тайно наддаване за обект 2210с, в 
гаранция за изпълнение на договор покупко-продажба на дървесина от обект 2210с. 
2. Удостоверение от НАП за липса на задължения към 09.12.2021 г. 
3. Свидетелство за съдимост на името на управителя . 
 
Представените документи от купувача „ЕВТИМОВ” ЕООД са, както следва: 
1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в търг с тайно наддаване за обект 2211с, в 
гаранция за изпълнение на договор покупко-продажба на дървесина от обект 2211с. 
2. Удостоверение от НАП за липса на задължения към 09.12.2021 г. 
3. Свидетелство за съдимост на името на управителя . 
 
Представените документи от купувача „СС ПАЙН УУД” ЕООД са, както следва: 
1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в търг с тайно наддаване за обект 2212, в 
гаранция за изпълнение на договор покупко-продажба на дървесина от обект 2212.  
2. Удостоверение от НАП за липса на задължения към 15.12.2021 г. 
3. Свидетелство за съдимост на името на управителя . 

 
Представените документи от купувача „ЕЛСА” ЕООД са, както следва: 
1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в търг с тайно наддаване за обект 2213, в 
гаранция за изпълнение на договор покупко-продажба на дървесина от обект 2213. 
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2. Удостоверение от НАП за липса на задължения към 20.12.2021 г. 
3. Свидетелство за съдимост на името на управителя . 
 
Представените документи от купувача „ЕЛСА” ЕООД са, както следва: 
1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в търг с тайно наддаване за обект 2214, в 
гаранция за изпълнение на договор покупко-продажба на дървесина от обект 2214. 
2. Удостоверение от НАП за липса на задължения към 20.12.2021 г. 
3. Свидетелство за съдимост на името на управителя . 

 
Представените документи от купувача „АНАКАЙ ФОРЕСТ” ЕООД са, както следва: 
1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в търг с тайно наддаване за обект 2215, в 
гаранция за изпълнение на договор покупко-продажба на дървесина от обект 2215.  
2. Удостоверение от НАП за липса на задължения към 06.12.2021 г. 
3. Свидетелство за съдимост на името на управителя . 
 
Представените документи от купувача „БАРИ - ТРАНС” ЕООД са, както следва: 
1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в търг с тайно наддаване за обект 2216, в 
гаранция за изпълнение на договор покупко-продажба на дървесина от обект 2216  
2. Удостоверение от НАП за липса на задължения към 22.12.2021 г. 
Свидетелство за съдимост на името на управителя . 
 
Представените документи от купувача „ЕВТИМОВ” ЕООД са, както следва: 
1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в търг с тайно наддаване за обект 2217, в 
гаранция за изпълнение на договор покупко-продажба на дървесина от обект 2217. 
2. Удостоверение от НАП за липса на задължения към 09.12.2021 г. 
3. Свидетелство за съдимост на името на управителя . 
 
Представените документи от купувача „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС” ЕООД са, както следва: 
1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в търг с тайно наддаване за обект 2218, в 
гаранция за изпълнение на договор покупко-продажба на дървесина от обект 2218. 
2. Удостоверение от НАП за липса на задължения към 23.12.2021 г. 
3. Свидетелство за съдимост на името на управителя . 
 
Представените документи от купувача „ЕВТИМОВ” ЕООД са, както следва: 
1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в търг с тайно наддаване за обект 2219, в 
гаранция за изпълнение на договор покупко-продажба на дървесина от обект 2219. 
2. Удостоверение от НАП за липса на задължения към 09.12.2021 г. 
3. Свидетелство за съдимост на името на управителя . 
 
Представените документи от купувача „ЕВТИМОВ” ЕООД са, както следва: 
1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в търг с тайно наддаване за обект 2220, в 
гаранция за изпълнение на договор покупко-продажба на дървесина от обект 2220. 
2. Удостоверение от НАП за липса на задължения към 09.12.2021 г. 
3. Свидетелство за съдимост на името на управителя . 
 

След разглеждане на документите комисията установи следното: 
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1. „ЕЛСА” ЕООД е определен за купувач със заповед № 229 / 21.12.2021 год. за обект № 

2209с на ТП ДГС „Смолян”. В законоустановения срок участникът е представил необходимите 
документи за сключване на договор за покупко-продажба на дървесина от обект № 2209с. 

2. „ЕВТИМОВ” ЕООД е определен за купувач със заповед № 230 / 21.12.2021 год. за обект 
№ 2210с на ТП ДГС „Смолян”. В законоустановения срок участникът е представил необходимите 
документи за сключване на договор за покупко-продажба на дървесина от обект № 2210с.  

3. „ЕВТИМОВ” ЕООД е определен за купувач със заповед № 231 / 21.12.2021 год. за обект 
№ 2211с на ТП ДГС „Смолян”. В законоустановения срок участникът е представил необходимите 
документи за сключване на договор за покупко-продажба на дървесина от обект № 2211с.  

4.  „СС ПАЙ УУД” ЕООД е определен за купувач със заповед № 232 / 21.12.2021 год. за 
обект № 2212 на ТП ДГС „Смолян”. В законоустановения срок участникът е представил 
необходимите документи за сключване на договор за покупко-продажба на дървесина от обект № 
2212. 

5. „ЕЛСА” ЕООД е определен за купувач със заповед № 233 / 21.12.2021 год. за обект № 
2213 на ТП ДГС „Смолян”. В законоустановения срок участникът е представил необходимите 
документи за сключване на договор за покупко-продажба на дървесина от обект № 2213. 

6. „ЕЛСА” ЕООД е определен за купувач със заповед № 234 / 21.12.2021 год. за обект № 
2214 на ТП ДГС „Смолян”. В законоустановения срок участникът е представил необходимите 
документи за сключване на договор за покупко-продажба на дървесина от обект № 2214. 

7.  „АНАКАЙ ФОРЕСТ” ЕООД е определен за купувач със заповед № 235 / 21.12.2021 год. за 
обект № 2215 на ТП ДГС „Смолян”. В законоустановения срок участникът е представил 
необходимите документи за сключване на договор за покупко-продажба на дървесина от обект № 
2215. 

8. „БАРИ - ТРАНС” ЕООД е определен за купувач със заповед № 236 / 21.12.2021 год. за 
обект № 2216 на ТП ДГС „Смолян”. В законоустановения срок участникът е представил 
необходимите документи за сключване на договор за покупко-продажба на дървесина от обект № 
2216. 

9. „ЕВТИМОВ” ЕООД е определен за купувач със заповед № 237 / 21.12.2021 год. за обект 
№ 2217 на ТП ДГС „Смолян”. В законоустановения срок участникът е представил необходимите 
документи за сключване на договор за покупко-продажба на дървесина от обект № 2217.  

10.  „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС” ЕООД е определен за купувач със заповед № 238 / 21.12.2021 год. 
за обект № 2218 на ТП ДГС „Смолян”. В законоустановения срок участникът е представил 
необходимите документи за сключване на договор за покупко-продажба на дървесина от обект № 
2218. 

11. „ЕВТИМОВ” ЕООД е определен за купувач със заповед № 239 / 21.12.2021 год. за обект 
№ 2219 на ТП ДГС „Смолян”. В законоустановения срок участникът е представил необходимите 
документи за сключване на договор за покупко-продажба на дървесина от обект № 2219.  

12. „ЕВТИМОВ” ЕООД е определен за купувач със заповед № 240 / 21.12.2021 год. за обект 
№ 2220 на ТП ДГС „Смолян”. В законоустановения срок участникът е представил необходимите 
документи за сключване на договор за покупко-продажба на дървесина от обект № 2220.  

 
Комисията установи, че документите, подадени от определените за купувачи участници са 

изрядни и са представени във вид и форма съгласно изискванията на ПРОДАВАЧА. 
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Комисията предлага на директора на ТП ДГС „Смолян” да сключи договори за „ПОКУПКО-
ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА”  с класираните на първо място участници, 
както следва: 

1. за обект № 2209с - „ЕЛСА” ЕООД 
2. за обект № 2210с - „ЕВТИМОВ” ЕООД 
3. за обект № 2211с - „ЕВТИМОВ” ЕООД 
4. за обект № 2212  - „СС ПАЙН УУД” ЕООД  
5. за обект № 2213  - „ЕЛСА” ЕООД 
6. за обект № 2214  - „ЕЛСА” ЕООД 
7. за обект № 2215  - „АНАКАЙ ФОРЕСТ” ЕООД ; 
8. за обект № 2216  - „БАРИ ТРАНС“ ЕООД; 
9. за обект № 2217  - „ЕВТИМОВ” ЕООД 
10. за обект № 2218 - „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС” ЕООД;  
11. за обект № 2219 - „ЕВТИМОВ” ЕООД,  
12. за обект № 2220 - „ЕВТИМОВ” ЕООД; 

 
Настоящият протокол съставен на 06.01.2022 г., се предава за утвърждаване от ПРОДАВАЧА 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: 07.01.2022  г. 

        
Подпис……………п*……..………… 
        ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Смолян”  

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


