
 

 

 
ОБЩИНА ДЕВИН 

 
З А П О В Е Д 

№ РД-09-393 

гр. Девин, 30.08.2022 г. 

 

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

ал.1 и 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 № 1-2201/30.08.2022г. за работа 

на комисия назначена със Заповед № РД-09-392 от 30.08.2022г. за провеждане на 

процедура „търг с тайно наддаване“ за продажбата на прогнозни количества 

стояща дървесина на корен от самостоятелно обособен обект №2201 в горска 

територия, собственост на Община Девин.  

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

1. ОБЯВЯВАМ, класирането на участниците в проведената на 30.08.2022г. 

процедура „търг с тайно наддаване“ за продажбата на прогнозни количества 

стояща дървесина на корен включена в обект №2201, отдел 176 – „Ч” с общ 

обем 634 м3, както следва: 

 НА ПЪРВО МЯСТО: участник „ДЕНИСЛАВ 08” ЕООД, предложил цена 

за закупуване на прогнозните количества стояща дървесина на 

корен в размер на 21590 лв. без ДДС. 

 НА ВТОРО МЯСТО: няма 

 

2. ОПРЕДЕЛЯМ, за Купувач на прогнозните количества стояща дървесина на 

корен включена в обект 2201, отдел 176 – „Ч” с общ обем 634 м3 класирания на първо 

място участник: „ДЕНИСЛАВ 08” ЕООД, предложил цена за закупуване на 

прогнозните количества стояща дървесина на корен в размер на 21590 (Двадесет и 

една хиляди петстотин и деветдесет лева) без ДДС. 

3. На основание чл.23, ал.3 от „Наредбата 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 АПК, с 

оглед да бъдат защитени важни общински интереси и че от закъснението на 

изпълнението може да последват значителни или трудно поправими вреди, водещи до 

финансови загуби и неизпълнение на предвидени разчети на Община Девин, 

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД, предвид 

следните мотиви: 



 

 

 

 

• с цел недопускане на невъзвратими финансови загуби и неизпълнение на 

финансовия план на Община Девин с всички последици от това 

• с оглед срочното усвояване на голям обем повредена дървесина от абиотични и 

биотични фактори и предотвратяване на опасността от възникване на каламитети 

• горите собственост на Община Девин е необходимо да се стопанисват и 

управлява с дължимата грижа.   

4. Настоящата заповед да бъде съобщена на всички заинтересовани лица и 

участници в търга по реда на чл.61 от АПК и да се публикува на интернет страницата 

на Община Девин. 

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

предварително изпълнение може да се обжалва чрез Кмета на община Девин пред 

Административен съд-гр.Смолян в тридневен срок от съобщаването му, независимо от 

това дали административния акт е бил оспорен.   

6. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред 

Административен съд-гр.Смолян, съгласно разпоредбите на АПК, в 14-дневен срок от 

съобщаването й. 

 

Копие от настоящата Заповед да бъде поставено на видно място в 

административната сграда на Община Девин на ул. „Дружба” 1. 

 

 

 

ЗДРАВКО ИВАНОВ   П 
Кмет на община Девин 

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия 

регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 

 


