
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ” ДП СЛИВЕН 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НОВА ЗАГОРА”  
8900 гр.Нова Загора, ул. “Петко Енев “ 73, e-mail:  dgsnovazagora@uidp-sliven.com 

                         

Вх. № ЛКД-12-5/10.02.2020 г.                                          УТВЪРДИЛ: 

                    ДИРЕКТОР ТП „ДГС НОВА ЗАГОРА: /п/ ……чл. 2 от ЗЗЛД.…… 

                                  /заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД/ 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                               Дата: 10.02.2020 г. 

 
 

П Р О Т О К О Л 
 

 Днес 10.02.2020 г., комисия назначена със Заповед № РД-10-10/10.02.2020 г. на 

Директора на ТП ”ДГС Нова Загора”, в състав: 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД – Зам. Директор в ТП „ДГС Нова 

Загора” 

                ЧЛЕНОВЕ: 1. Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД – гл. счетоводител в ТП „ДГС Нова 

Загора” 

                                    2. Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД – счетоводител в ТП „ДГС Нова Загора”         

     

се събра в 10:00 ч. в административната сграда на ТП „ДГС Нова Загора” за проверка на 

редовността и съответствието на представените документи  по чл.35, ал.5 от 

НУРВИДГТДОСПДНГП/Наредбата/, от определеният за ИЗПЪЛНИТЕЛ на поръчката: 

“Възлагане на комплекс от лесокултурни дейности в обекти на горски територии в 

териториалния обхват на ТП “ДГС Нова Загора” в обособен обект ЛКД №1/2020” - 

„Жерговец” ООД , ЕИК: 123626975, съгласно Заповед № РД-10-8/04.02.2020 г. 

 Участникът представя: 

- Свидетелство за съдимост – 2 бр. 

- Документ за внесена гаранция 

- Всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова 

обезпеченост, които е декларирал – представени при подаване на офертата. 

 Комисията пристъпи към проверка на представените документи, като констатира, че 

същите са редовни и съответстват на изискванията на възложителя. 

 Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с определеният за 

Изпълнител участник  за Обект ЛКД № 1/2020  -  „Жерговец” ООД, ЕИК: 123626975. 

 

 Комисията представя настоящият протокол ведно с цялата документация на 

10.02.2020 г.  на Директора на ТП “ДГС Нова Загора” за утвърждаване. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ……чл. 2 от ЗЗЛД..……                                       

                               /Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД/ 

                         

ЧЛЕНОВЕ:    1. /п/ ……чл. 2 от ЗЗЛД..……   

                           / Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД / 

 

                         2. /п/ ……чл. 2 от ЗЗЛД..……    

                             / Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД /            


