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З А П О В Е Д 

 
№РД-05-111/11.02.2022г. 

на кмета на Община Хисаря 

за определяне на изпълнител 

ЗА ОБЕКТ №2201 

 

на основание чл.23, ал.1, т.1 от Наредба 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 и утвърден Протокол от 10.02.2022г. за резултатите от работата на 

комисията от проведен открит конкурс с предмет: „Маркиране на  насаждения и дървета за сеч в 

горски територии, собственост на Община Хисаря“. 

 
 

Със Заповед №РД-05-51/21.01.2022г. на кмета на Община Хисаря е открит конкурс с 

предмет: „Маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии, собственост на 

Община Хисаря“ 

 

  

 Комисията, назначена със Заповед №РД-05-97/07.02.2022г. е съставила Протокол от 

07.02.2022г., отразяващ работата й, който е представен и утвърден на 10.02.2022г.  

  

 За участие в открития конкурс в деловодството на Община Хисаря е постъпила 1 /една/ 

оферта, както следва: 

 

1.Оферта Вх. №1/04.02.2022г., 13:46 ч., депозирана от "ЗАХИР" ЕООД; 

 

 За обект №2201 е допуснат до класиране единственият участник - "ЗАХИР" ЕООД 

 

 Предвид изложеното и на основание чл.23, ал.1, т.1, във връзка с чл.10, ал.1, т.18 от Наредба 

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, както и 

Протокол от 07.02.2022г., отразяващ работата на комисията 

 

НАРЕЖДАМ: 

 
І. Обявявам класирането в открит конкурс с предмет: „Маркиране на  насаждения и 

дървета за сеч в горски територии, собственост на Община Хисаря“, ЗА ОБЕКТ №2201. 

 

mailto:contacts@hisarya.bg
http://hisar.bg/


Общинска администрация 

Хисаря 
 
 

гр. Хисаря, бул. Генерал Гурко No 14, тел.: 0337/62180, 

е-mail: contacts@hisarya.bg , web: http://hisar.bg 

 
 
 

 І-во място - "ЗАХИР" ЕООД с предложена цена за обект №2201 в размер на 28 525,40 

(двадесет и осем хиляди петстотин двадесет и пет лева и четиридесет стотинки), без включен 

ДДС. 

 

         ІI-ро място  – няма класиран участник, подадена е само една оферта. 

 

    IІ. Определям за ИЗПЪЛНИТЕЛ участник, класиран на първо място "ЗАХИР" ЕООД, 

вписано в ТР на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 131475779, със седалище и адрес на управление: гр. 

Етрополе, п.к. 2170, общ. Етрополе, обл. София, бул. „Руски" № 86, с управител: Ивета Божидарова 

Билева, с предложена цена в размер на 28 525,40 (двадесет и осем хиляди петстотин двадесет и 

пет лева и четиридесет стотинки), без включен ДДС.  

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез кмета на 

Община Хисаря пред Административен съд – гр. Пловдив. 

 

 

       Настоящата заповед следва да бъде съобщена на всички заинтересовани лица в тридневен 

срок от издаването й по реда на чл.61 от АПК, както и да бъде публикувана на интернет страницата 

на Община Хисаря. 
 

                                                    

                                                     

                                                    Кмет на Община Хисаря:............/п/*..................... 

                                                                                    /инж.  Пенка Ганева/ 
 

 

 

 

* заличенo обстоятелствo съгласно §1, т.1 от ЗЗЛД във вр. с чл. 4, т.1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 
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