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З А П О В Е Д 
№РД-05-555/02.08.2022г. 

на кмета на Община Хисаря 

за определяне на купувач  

ЗА ОБЕКТ №2105 

 

на основание чл.23, ал.1, т.1, във връзка чл.65, ал.1, чл. 53, ал.2 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 №2103,  Обект № 2104 и Обект № 2105 горска територия, 

общинска собственост, стопанисвана от ОП „Общинско горско стопанство-Хисаря”. 

 

Със Заповед №РД-05-487/12.07.2022г. на кмета на Община Хисаря е открит търг с тайно 

наддаване с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен от Обект №2103, Обект № 2104 и 

Обект № 2105 горска територия, общинска собственост, стопанисвана от ОП „Общинско горско 

стопанство-Хисаря”. 

  

Комисията, назначена със Заповед № РД-05-538/28.07.2022г. 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 12 /дванадесет/ оферти, 

както следва: 

1. Оферта Вх. №1/27.07.2022г., 15:49 ч., депозирана от "РАЯ-М 69" ЕООД; 

2. Оферта Вх. №2/27.07.2022г., 16:26 ч., депозирана от "Антонис-06" ЕООД; 

3. Оферта Вх. №3/27.07.2022г., 16:28 ч., депозирана от „Модър - 2002“ ООД; 

4. Оферта Вх. №4/27.07.2022г., 16:30 ч., депозирана от „Червен камък 2015“ ЕООД; 

5. Оферта Вх. №5/27.07.2022г., 16:32 ч., депозирана от "Митови Транс" ЕООД; 

6. Оферта Вх. №6/27.07.2022г., 16:34 ч., депозирана от „Кузманов и Сие“ ООД; 

7. Оферта Вх. №7/27.07.2022г., 16:36 ч., депозирана от „Буная Лес“ ООД; 

8. Оферта Вх. №8/27.07.2022г., 16:37 ч., депозирана от „Диан Форест“ ЕООД; 

9. Оферта Вх. №9/27.07.2022г., 16:40 ч., депозирана от „Икабал“ ЕООД; 

10.Оферта Вх. №10/27.07.2022г., 16:42 ч., депозирана от "Маркони груп-Лес" ЕООД; 

11.Оферта Вх. №11/27.07.2022г., 16:47 ч., депозирана от „Бергин 13“ ООД; 

12.Оферта Вх. №12/27.07.2022г., 16:52 ч., депозирана от "Рая Лес" ЕООД. 

 

            Участникът "Антонис-06" ЕООД е отстранен на основание чл. 22, ал. 4, т.3 от НУРВИДГТ 

поради представяне на непълна оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя. 

            Участникът „Икабал“ ЕООД е отстранен на основание чл. 19, ал. 2 от НУРВИДГТ и раздел 

II от условията за участие. 
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 Предвид изложеното и на основание чл.23, ал.1, т.1, във връзка чл.65, ал.1, 53, ал.2 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 №2103,  Обект № 2104 и Обект № 2105 горска територия, общинска 

собственост, стопанисвана от ОП „Общинско горско стопанство-Хисаря”, в ЧАСТТА ЗА ОБЕКТ 

№2105. 

 

I -во място –"Маркони груп-Лес" ЕООД с предложена цена за обект № 2105 в размер на 

105 000,00 (сто и пет хиляди лева), без включен ДДС; 

 

П-ро място - „Бергин 13“ ООД с предложена цена за обект № 2105 в размер на 86 000,00 

(осемдесет и шест хиляди лева), без включен ДДС. 

 

    IІ. Определям за КУПУВАЧ кандидата, класиран на първо място – "Маркони груп-Лес" ЕООД, 

вписано в ТР на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 203110960, със седалище и адрес на управление: гр.  

Пловдив 4004, общ. Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Александър Стамболийски" № 50, с управител: Пенка 

Николова Бангеева, с предложена цена от 105 000,00 (сто и пет хиляди лева), без включен ДДС за 

закупуването на прогнозните количества стояща дървесина на корен от Обект №2105 от 

териториалния обхват на дейност на Община Хисаря.  

 

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 

 


