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З А П О В Е Д 
№РД-05-551/02.08.2022г. 

на кмета на Община Хисаря 

за определяне на купувач  

ЗА ОБЕКТ №2102 

 

на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.23, ал.1, т.1, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 65 и чл. 

38, ал. 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 28.07.2022г. за резултатите от работата на комисията от проведен търг с тайно 

наддаване с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен от Обект №2101 и Обект № 2102 

горска територия, общинска собственост, стопанисвана от ОП „Общинско горско стопанство-

Хисаря”. 

 

Със Заповед №РД-05-486/12.07.2022г. на кмета на Община Хисаря е открит търг с тайно 

наддаване с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен от Обект №2101 и Обект № 2102 

горска територия, общинска собственост, стопанисвана от ОП „Общинско горско стопанство-

Хисаря”. 

  

Комисията, назначена със Заповед №РД-05-539/28.07.2022г. е съставила Протокол от 28.07.2022г., 

отразяващ работата й, който е представен и утвърден на 01.08.2022г.  

  

 За участие в търга в деловодството на Община Хисаря са постъпили 3 /три/ оферти, както 

следва: 

1.Оферта Вх. №01/27.07.2022г., 16:39 ч., депозирана от "Диан Форест" ЕООД; 

2.Оферта Вх. №02/27.07.2022г., 16:46 ч., депозирана от „Бергин 13“ ООД; 

3.Оферта Вх. №03/27.07.2022г., 16:50 ч., депозирана от "Рая Лес" ЕООД; 

 

Участникът "Диан Форест" ЕООД е отстранен от процедурата. 

 

           Предвид изложеното и на основание чл.23, ал.1, т.1, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 65 и чл. 38, 

ал. 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, както и 

Протокол от 28.07.2022г., отразяващ работата на комисията 

 

НАРЕЖДАМ: 
І. Обявявам класирането в търг с тайно наддаване с предмет: „Продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №2101 и Обект № 2102 горска територия, общинска собственост, 

стопанисвана от ОП „Общинско горско стопанство-Хисаря”, в ЧАСТТА ЗА ОБЕКТ №2102. 

 

I -во място – "Бергин 13" ЕООД с предложена цена за обект № 2102 в размер на 60 800,00 

(шестдесет хиляди  и осемстотин лева), без включен ДДС; 
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П-ро място - "Рая Лес" ЕООД с предложена цена за обект № 2102 в размер на 60 640,00 лева 

(шестдесет хиляди и шестстотин и четиридесет лева), без включен ДДС. 

 

    IІ. Определям за КУПУВАЧ кандидата, класиран на първо място – "Бергин 13" ЕООД, вписано 

в ТР на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 202442161, със седалище и адрес на управление: с. Старосел 4175, 

общ. Хисаря, обл. Пловдив, ул. „Георги Димитров" № 60, с управители: Иван Береберов и Гина 

Берберова, начин на представляване: заедно и поотделно, с предложена цена от 60 800,00 (шестдесет 

хиляди  и осемстотин лева), без включен ДДС за закупуването на прогнозните количества стояща 

дървесина на корен от Обект №2102 от териториалния обхват на дейност на Община Хисаря.  

 

Участникът "Бергин 13" ЕООД е заявил писмено категоричното си волеизявление да бъде 

допуснато предварително изпълнение на настоящата заповед със заявление с вх. № 26-00-

763/02.08.2022г. 

 

       ІІІ. На основание чл.23, ал. 3 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 чл. 60, ал.1, от Административно процесуалния кодекс 

РАЗПОРЕЖДАМ да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящата заповед, поради 

следното:  

 

       МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ: Разпореждане за 

предварително изпълнение на основание на чл.60, ал.1 от АПК е с оглед необходимостта от 

осигуряване на бързина на изпълнението, предвид очакващите се неподходящи метеорологични 

условия и съществуващата опасност от продължително изпълнение,  е възможно да се стигне до 

обезценяване/похабяване на дървесината. 

       

      На основание чл. 23, ал. 6 и чл. 35, ал. 5 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 в 5 -дневен срок от издаването на настоящата заповед, 

определеният за изпълнител участник, следва да представи на Възложителя необходимите документи 

за сключване на договор. На основание чл. 35, ал. 1 и ал. 3, т. 2 от НУРВИДГТ най- късно в 14-дневен 

срок от съобщаването на настоящата заповед да се сключи договор с класирания на първо място 

участник. 

 

      На основание чл.60, ал.5 от АПК разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение 

подлежи на обжалване чрез кмета на Община Хисаря пред Административен съд – гр. Пловдив в 

тридневен срок от съобщаването му, независимо от това дали административният акт е бил оспорен. 

 

   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 

 


