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П Р О Т О К О Л 
 

 

 Днес 07.04.2022 г., комисия назначена със Заповед № РД-10-43/07.04.2022 г. на 

Директора на ТП ”ДГС Нова Загора”, 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. Д. – началник ГСУ „Запад” 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 при проведен 

открит конкурс за възлагане на поръчка с предмет: „Възлагане на добив на дървесина в 

горски територии държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП 

“ДГС Нова Загора” по реда на чл. 12, ал. 1, и чл.15, ал.1”, съгласно приложен одобрен 

график  за Обект  № 2203 - „ЕССС - ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД, ЕИК: 104094012, 

определен със Заповед № РД-10-41/01.04.2022 г. на Директора на ТП ”ДГС Нова Загора”. 

 

 Участникът представя следните документи: 

 

- Свидетелство за съдимост на физическите  лица, които представляват съответния 

кандидат съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на 

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

икономическо пространство, където кандидатът е регистриран, включително и за 

Подизпълнител – 1 бр. 

- Всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова 

обезпеченост, които е декларирал Изпълнителя „ЕССС - ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД, 

ЕИК: 104094012 за Обект № 2203 . 

 

 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, както следва: 

 За Обект № 2203   -  „ЕССС - ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД, вписано в Търговски 

регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 104094012, със седалище и адрес на 

управление: гр. Велико Търново , ул. „Никола Габровски” № 53, ет. 1, ап. 1,  представлявано 

от Сади Кара – управител. 

  

 Комисията представя настоящият протокол ведно с цялата документация на 

07.04.2022 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. Д./                
 


