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. № ПО-06-7/15.07.2020 г.

УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР ТП „ДГС НОВА ЗАГОРА: /п/ ……чл. 2 от ЗЗЛД.……
/Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД/
Дата: 15.07.2020 г.

ПРОТОКОЛ
Днес 14.07.2020 г., комисия назначена със Заповед № РД-10-42/14.07.2020 г. на
Директора на ТП ”ДГС Нова Загора”, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД – пом. лесничей 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 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 при проведен
електронен търг с еднократно ценово предложение за продажба на прогнозно количество
стояща дървесина на корен, от държавни горски територии в териториалния обхват на
дейност на ТП „ДГС Нова Загора”, включена в условно обособен обект 2004 К от годишния
план за ползване за 2020 г. - „ЕССС - ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД, ЕИК: 104094012,
съгласно Заповед № РД-10-36/24.06.2020 г. на Директора на ТП ”ДГС Нова Загора”.
Участникът представя следните документи:
1. Заверено копие на удостоверение за регистрация на фирмата в публичния регистър
на ИАГ по чл. 241 от ЗГ за дейността: "добив на дървесина";
2. Заверено копие на удостоверение за регистрация на лицензирания лесовъд в
публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ за дейността: "планиране и организация на
добива на дървесина", в едно с копие на сключен трудов договор;
3. Заверено копие от справка от НАП за актуално състояние на трудовите договори на
участника с лицензирания лесовъд и квалифицираните работници.
4. Заверени копия на свидетелства за правоспособност за работа с „преносима и
стационарна земеделска и горска техника“–категория „Тпс“,съгласно чл. 13, ал. 4, т. 5 от
ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ и 1 бр. водач на „специализирана и/или специална
самоходна горска техника” за извоз на дървесина, притежаващ свидетелство за правоспособносткатегория Твк-г/;;
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5. Доказателства за мобилни технически възможности за извършване на услугата
„Сеч и извоз на маркирана дървесина до временен склад”, а именно: 3 /три/ бр. бензино моторни триона (БМТ), и минимум един специализиран горски трактор /или друга техника
за извоз, въжени линии и т. н;
6. Фактури за закупени ЛПС за декларирания брой лица секач-мотористи;
7. Документ за довнесена в полза на възложителя гаранция за изпълнение на
договора;
8. Свидетелство за съдимост на физическото лице, което представлява съответния
участник съгласно Търговския закон или законодателството на държава членка на
Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, където участникът е регистриран /срок на валидност-6 мес./;
9. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите за наличието
или липсата на задължения, съгл. чл. 87, ал. 6 от ДОПК /срок на валидност-1 мес./;
10. Удостоверение от „ЮИДП” ДП, че участникът няма парични задължения,
установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган /срок на валидност-1 мес./осигурява се по служебен път от Продавача;
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 Купувач
участник, както следва:
За Обект № 2004 К - „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 Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД – управител.
Комисията представя настоящият протокол ведно с цялата документация на
15.07.2020 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 /

