
 
 

                       

 

Ю Н Ж О Ц Е Н Т Р А Л Н О  Д Ъ Р Ж А В Н О  П Р Е Д П Р И Я Т И Е -  С М О Л Я Н  

Т П  „ Д Ъ Р Ж А В Н О  Г О Р С К О  С Т О П А Н С Т В О  Д О С П А Т ”  

4831 гр. Доспат, ул.”Орфей” №6, ЕИК 2016195800435, обл. Смолян тел. 03045/2226, факс 

03045/2272,  

e-mail: dgsdospat@ucdp-smolian.com 

 
 
 
 
                                                                      УТВЪРДИЛ 
                                                                                   ДИРЕКТОР нa ТП ДГС ДОСПАТ:...…П..….…..                                                                                         

                           (инж. Мартин Сариев)        
 

                                                                           

                                                                                              Дата:13.12.2022г. 

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

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 

 

ПРОТОКОЛ  
 

 

          съставен на основание 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 
 

 

 Днес, 13 декември 2022г.  от 10:00 часа, се събра комисия определена със Заповед №З-08-

468 от 13.12.2022г. на Директора на ТП „ ДГС – Доспат”, в състав:                  

          

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Константин Чолаков –лесоинженер при ЦУ „ЮЦДП-гр. Смолян;            

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

2. инж. Слави  Илиев-зам.директор  при ТП „ ДГС Доспат”; 

 

        за да проведе обявеното с Обявление изх.№-08-376/02.12.2022г. на Директора на ТП „ 

ДГС– Доспат” директно сключване на договори за добив по реда на чл. 27 ал. 1 т. 2 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти, 

включени в Обекти №2254с, 2256с, 2276с, 2277с от териториалния обхват на дейност на ТП 

„ ДГС Доспат” – „ЮЦДП”, гр. Смолян”. 

 

На председателя на комисията бяха предоставени регистрираните заявление, ведно с 

извлечение от водения Регистър, видно от което, в срока, определен за подаване на заявления, 

са постъпили 10 (десет) броя, регистрирани както следва: 

 

1. „ВЕВА ГРУП“ ЕООД- оферта с Вх.№-08-1990/06.12.2022г.–14:21 часа; 
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2. ЕТ „КЕМАЛ БОЗОВ“-оферта с Вх.№-08-1994/07.12.2022г.–13:31 часа; 

 

3. „КАЛЪЧ ГРУП“ ЕООД -оферта с Вх.№-08-1995/07.12.2022г.–13:33 часа; 

 

4. „ ВЕМАС 7“ ЕООД- оферта с Вх.№-08-2035/12.12.2022г.–10:43 часа; 

5.  ЕТ „ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА“ - оферта с Вх.№-08-2038/12.12.2022г.–13:09 

часа; 

6.  „СИНАНОВ РС“ ЕООД- оферта с Вх.№-08-2048/12.12.2022г.–13:53 часа; 

7.  „ ВАЛДЕС- 98“ ЕООД -оферта с Вх.№-08-2049/12.12.2022г.–14:23 часа 

8. „ ДЮИС“ ЕООД- оферта с Вх.№-08-2050/12.12.2022г.–14:40 часа; 

         9.  ЕТ „ЕВТИМ МУТАФОВ“- оферта с Вх.№-08-2051/12.12.2022г.–14:50 часа; 

         10. „ ДОСПАТЛЕС 2000“ АД- оферта с Вх.№-08-2052/12.12.2022г.–14:51 часа; 

След като членовете на комисията се запознаха с лицата подали заявления, същите 

подписаха декларация  по чл. 21, ал. 6 от Наредбата.  

 

При работата на комисията присъстваха, представители на следните участниците: 

  „ ДОСПАТЛЕС 2000“ АД- Стефанка Гадженакова, „ВЕВА ГРУП“ ЕООД-Милена 

Плявова. 
  

          Комисията провери актуалното състояние на участниците от сайта на Агенция по 

вписванията.  
 

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ. 

Комисията пристъпи към отваряне на получените пликове с небходимата документация за 

участие, по реда на тяхното постъпване:  

 

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

 Заявление за участие по образец с посочени обекти №2276с, 2277с. Към заявлението 

са приложени всички изискуеми съгласно обявлението документи.  Комисията 

извърши проверка по декларираните номера на интернет страницата на ИАГ за 

актуалността на предоставените данни за участника по чл. 241 от ЗГ. След прегледа 

на останалите изискуемите документи комисията констатира, че участникът„ВЕВА 

ГРУП“ ЕООД отговаря на изискванията. С оглед на посоченото комисията 

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

участие за определяне на изпълнител за сключване на договори за добив на 

пострадала дървесина.  

 

          2. Документи, представени от участника-  ЕТ „КЕМАЛ БОЗОВ“ 

 Заявление за участие по образец с посочени обекти №2276с. Към заявлението са 

приложени всички изискуеми съгласно обявлението документи.  Комисията 

извърши проверка по декларираните номера на интернет страницата на ИАГ за 

актуалността на предоставените данни за участника по чл. 241 от ЗГ. След прегледа 

на останалите изискуемите документи комисията констатира, че участникът ЕТ 



 
 

„КЕМАЛ БОЗОВ“ отговаря на изискванията. С оглед на посоченото комисията 

единодушно реши допуска участника ЕТ „КЕМАЛ БОЗОВ“ до по-нататъшно 

участие за определяне на изпълнител за сключване на договори за добив на 

пострадала дървесина. 

 

          3. Документи, представени от участника-  „КАЛЪЧ ГРУП“ ЕООД 

 Заявление за участие по образец с посочени обекти №2276с. Към заявлението са 

приложени всички изискуеми съгласно обявлението документи.  Комисията 

извърши проверка по декларираните номера на интернет страницата на ИАГ за 

актуалността на предоставените данни за участника по чл. 241 от ЗГ. След прегледа 

на останалите изискуемите документи комисията констатира, че участникът 

„КАЛЪЧ ГРУП“ ЕООД отговаря на изискванията. С оглед на посоченото 

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

нататъшно участие за определяне на изпълнител за сключване на договори за добив 

на пострадала дървесина. 

 

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

 Заявление за участие по образец с посочени обекти №2254с, 2256с, 2276с, 2277с. 

Към заявлението са приложени всички изискуеми съгласно обявлението документи.  

Комисията извърши проверка по декларираните номера на интернет страницата на 

ИАГ за актуалността на предоставените данни за участника по чл. 241 от ЗГ. След 

прегледа на останалите изискуемите документи комисията констатира, че 

участникът „ВЕМАС 7“ ЕООД  отговаря на изискванията. С оглед на посоченото 

комисията единодушно реши допуска участника „ВЕМАС 7“ ЕООД до по-

нататъшно участие за определяне на изпълнител за сключване на договори за добив 

на пострадала дървесина. 

             

              5. Документи, представени от участника-  ЕТ „ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА“ 

 Заявление за участие по образец с посочени обекти №2276с, 2277с. Към заявлението 

са приложени всички изискуеми съгласно обявлението документи.  Комисията 

извърши проверка по декларираните номера на интернет страницата на ИАГ за 

актуалността на предоставените данни за участника по чл. 241 от ЗГ. След прегледа 

на останалите изискуемите документи комисията констатира, че участникът ЕТ 

„ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА“отговаря на изискванията. С оглед на 

посоченото комисията единодушно реши допуска участника ЕТ „ФАГОС - 

АЛБЕНА ХАДЖИЕВА“ до по-нататъшно участие за определяне на изпълнител за 

сключване на договори за добив на пострадала дървесина. 

. 

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

                  Комисията констатира, че участникът „ СИНАНОВ РС“ ЕООД  има подписан 

Договор № Д-08-69/09.11.2022г. за обект №2261с, който към настоящият момент не е 

приключил. Съгласно условията в обявление изх.№-01-500/24.10.2022г. на ЮЦДП-гр. Смолян-

Изпълнител подписал договор за добив на пострадала дървесина, няма да бъде определян за изпълнител 

на други обекти, докато не изпълни договора си. С оглед на посоченото комисията единодушно реши не 

допуска участника „СИНАНОВ РС“ ЕООД до по-нататъшно участие за определяне на изпълнител 

за сключване на договори за добив на пострадала дървесина.  

 

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

 Заявление за участие по образец с посочени обекти №2254с, 2276с. Към заявлението 

са приложени всички изискуеми съгласно обявлението документи.  Комисията 



 
 

извърши проверка по декларираните номера на интернет страницата на ИАГ за 

актуалността на предоставените данни за участника по чл. 241 от ЗГ. След прегледа 

на останалите изискуемите документи комисията констатира, че участникът 

„ВАЛДЕС -98“ ЕООД отговаря на изискванията. С оглед на посоченото комисията 

единодушно реши допуска участника „ВАЛДЕС -98“ ЕООД до по-нататъшно 

участие за определяне на изпълнител за сключване на договори за добив на 

пострадала дървесина. 

 

             8. Документи, представени от участника- „ДЮИС“ ЕООД 

 Заявление за участие по образец с посочени обекти №2276с, 2277с. Към заявлението 

са приложени всички изискуеми съгласно обявлението документи.  Комисията 

извърши проверка по декларираните номера на интернет страницата на ИАГ за 

актуалността на предоставените данни за участника по чл. 241 от ЗГ. След прегледа 

на останалите изискуемите документи комисията констатира, че участникът 

„ДЮИС“ ЕООД отговаря на изискванията. С оглед на посоченото комисията 

единодушно реши допуска участника „ДЮИС“ ЕООД  до по-нататъшно участие 

за определяне на изпълнител за сключване на договори за добив на пострадала 

дървесина. 

 

            9. Документи, представени от участника-   ЕТ „ЕВТИМ МУТАФОВ“ 

 Заявление за участие по образец с посочени обекти №2276с, 2277с. Към заявлението 

са приложени всички изискуеми съгласно обявлението документи.  Комисията 

извърши проверка по декларираните номера на интернет страницата на ИАГ за 

актуалността на предоставените данни за участника по чл. 241 от ЗГ. След прегледа 

на останалите изискуемите документи комисията констатира, че участникът ЕТ 

„ЕВТИМ МУТАФОВ“отговаря на изискванията. С оглед на посоченото комисията 

единодушно реши допуска участника ЕТ „ЕВТИМ МУТАФОВ“ до по-нататъшно 

участие за определяне на изпълнител за сключване на договори за добив на 

пострадала дървесина. 

 

         10. Документи, представени от участника-   „ ДОСПАТЛЕС 2000“ АД 

 Заявление за участие по образец с посочени обекти №2276с, 2277с. Към заявлението 

са приложени всички изискуеми съгласно обявлението документи.  Комисията 

извърши проверка по декларираните номера на интернет страницата на ИАГ за 

актуалността на предоставените данни за участника по чл. 241 от ЗГ. След прегледа 

на останалите изискуемите документи комисията констатира, че участникът 

„ДОСПАТЛЕС 2000“ АД отговаря на изискванията. С оглед на посоченото 

комисията единодушно реши допуска участника „ ДОСПАТЛЕС 2000“ АД до по-

нататъшно участие за определяне на изпълнител за сключване на договори за добив 

на пострадала дървесина. 

 

      Комисията обяви публично взетите решения и пристъпи към извършване на жребий за 

определяне на изпълнители за добив на пострадала дървесина.  

 След извършване на жребия, комисията обяви класирането по обекти, както следва: 

  

ОБЕКТ № Класиране: 

2254с 
1-во място – „ВАЛДЕС-98“ ЕООД  

2-ро място - „ВЕМАС 7“ ЕООД 

2256с 
1-во място - „ВЕМАС 7“ ЕООД 

2-ро място – няма класиран 



 
 

2276с 
1-во място – „ ДОСПАТЛЕС 2000“ АД 

2-ро място – „ВАЛДЕС -98“ ЕООД 

2277с 
1-во място –  ЕТ „ЕВТИМ МУТАФОВ“  

2-ро място – „ВЕВА ГРУП“ ЕООД 

 

 С извършване на описаните действия комисията приключи своята работа в 11:00 часа 

на 13.12.2022 г. 

 

         Протоколът, ведно с цялата документация събрана в хода на провеждане на търга се 

предават на Директора на ТП „ДГС–Доспат” за  предприемане на последващи действия. 
  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………П……..………..      

                          (инж. Константин Чолаков)                  

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1. …………П……….                                     2. ………П……………….   

  

                                   (Нина Джамбазова)                                      (инж. Слави Илиев)                                                                                                                                                      

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

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


