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З А П О В Е Д 
№РД-05-645/25.08.2022г. 

на кмета на Община Хисаря 

за определяне на купувач  

ЗА ОБЕКТ №2104 

 

на основание чл.35, ал.4, във връзка чл.35, ал.10 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 разглеждане на 

документите, представени от класираните на първо място участници след 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”, открит със  Заповед №РД-05-487/12.07.2022г. на кмета на Община 

Хисаря. 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 
За КУПУВАЧ кандидата, класиран на второ място - "Рая Лес" ЕООД е вписана в търговския 

регистър на АВ по реда на ЗТР е ЕИК  205590884, със седалище и адрес на управление: гр.  Хисаря 

4180, общ. Хисаря, обл. Пловдив, ул. „Иванка Пашкулова" № 24, с управител: Стилиян Стоянов 

Велков, с предложена цена от 77 777 ,00 лева (седемдесет и седем хиляди седемстотин 

седемдесет и седем лева), без включен ДДС за закупуването на прогнозните количества стояща 

дървесина на корен от Обект №2104 от териториалния обхват на дейност на Община Хисаря. 

 

Мотиви: класираният на първо място участник, съгласно заповед №РД-05-

553/02.08.2022г. - "Маркони груп-Лес" ЕООД не е представил необходимите документи в 

петдневния срок по чл. 23, ал. 6 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, доказващи обстоятелствата за техническа и 

кадрова обезпеченост, които е декларирал съгласно разпоредбата на чл. 35, ал.5 от 

Наредбата. 

 

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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