
                         

  МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

   ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ     
     ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВА ЗАГОРА” 

___________________________________________________________ 
              Адрес: гр. Нова Загора, ПК 8900, ул. „Петко Енев” № 73, тел. 0457/62033, факс 0457/63631, e-mail: dgsnovazagora@uidp-sliven.com 

                         

Вх. № ПО-05-8/31.03.2022 г. 

УТВЪРДИЛ: 

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

                                 /инж. Г. П./ 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                               Дата: 01.04.2022 г. 

 
 

П Р О Т О К О Л 
 

 На 29.03.2022 г., комисия назначена със Заповед № РД-10-38/29.03.2022 г. на 

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

 

        Комисия в състав:  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Д. Д. – зам. Директор в ТП „ДГС Нова Загора”    

  ЧЛЕНОВЕ: 1. В. Г. – счетоводител в ТП „ДГС Нова Загора”  

                       2. Д. Г. – началник ГСУ „Изток” в ТП „ДГС Нова Загора”         

       

се събра в 14:00 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 горски територии в обособен 

обект ЛКД „№ 2-2022 г.” териториален обхват на ТП „ДГС – Нова Загора” - 

„Жерговец” ООД , ЕИК: 123626975, съгласно Заповед № РД-10-20/09.03.2022 г. 

 

 Участникът представя: 
 

1. Заверени от участника платежни документи – фактури и договори за наем относно 

притежаваното собствено и наето работно оборудване, техника и машини, съгласно т. II.1.13. от 

настоящите условия, осигуряваща извършване на дейността, с приложени доказателства за работна 

годност.  

2. Заверено копие от справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ, издадена от ТД НАП 

за действащите трудови договори на служителите и работниците на участника. 

 3. Номер на документ за внасяне на допълнителна парична сума, в случаите когато 

гаранцията за изпълнение надвишава внесената гаранция за участие, или учредена в полза на 

възложителя банкова гаранция за изпълнение на договора – копие на документ за внесена гаранция – 

гаранцията за участие се трансформира в гаранция за изпълнение. 

 4. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват 

съответния кандидат, съгласно Търговския закон или законодателството на държава – членка на 

Европейския съюз, или на друга държава  - страна по Споразумението за Европейското пространство, 

където кандидатът е регистриран; /валидно 6 месеца от датата на издаване/ - 2 бр.  

 5. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите (НАП), че няма парични 

задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.  

 6. Удостоверение от ЮИДП ДП – Сливен, че „Жерговец” ООД няма непогасени 

задължения към ЮИДП ДП –гр. Сливен и неговите териториални поделения, включително 

към ТП „ДГС – Нова Загора”. 

 

 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 № 2-2022  -  „Жерговец” ООД , ЕИК: 123626975. 

 

 Комисията представя настоящият протокол ведно с цялата документация на 

31.03.2022 г.  на Директора на ТП “ДГС Нова Загора” за утвърждаване. 

 

 

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

                                инж. Д. Д. 

                         

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

                           / В. Г. / 

 

 

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

                             / Д. Г. /            


