
 

 

 
ОБЩИНА ДЕВИН 

 

 
гр.Девин, ул. „Дружба”, № 1, тел: 03041/21 74, факс: 03041/26 61,  

e-mail: obshtina@devin.bg, web site: www.devin.bg 

З А П О В Е Д 

№ РД-09-587/10.12.2020г. 

гр. Девин 

 

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 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 № 1-2101/09.12.2020г. за работа 

на комисия назначена със Заповед № РД-09-581 от 09.12.2020г. за провеждане на 

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

стояща дървесина на корен от самостоятелно обособен обект №2101 в горска 

територия, собственост на Община Девин.  

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

1. ОБЯВЯВАМ, класирането на участниците в проведената на 09.12.2020г. 

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

стояща дървесина на корен включена в обект №2101, отдел 183 – „Д” с общ 

обем 2643 м3, както следва: 

 НА ПЪРВО МЯСТО: участник „МАКС-МШ” ЕООД, предложил цена за 

закупуване на прогнозните количества стояща дървесина на корен 

в размер на 196639,73 лв. без ДДС. 

 НА ВТОРО МЯСТО: няма 

 

2. ОПРЕДЕЛЯМ, за Купувач на прогнозните количества стояща дървесина 

на корен включена в обект 2101, отдел 183 – „Д” с общ обем м3 класирания на 

първо място участник: „МАКС-МШ” ЕООД, предложил цена за закупуване на 

прогнозните количества стояща дървесина на корен в размер на 196639,73 

лв. без ДДС. 

3. Във връзка с изпълнение на разпоредбата на чл. 23, ал. 4 от Наредбата 

ВЪЗЛАГАМ на инж. Емануил Кущинаров на длъжност Главен експерт - ОГ към Община 

Девин да съобщи настоящата Заповед по реда на чл. 61 от АПК, както и да организира 

нейното публикуване в интернет страницата на Община Девин. 

4. Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването й 

пред Административен съд – Смолян или пред Областен управител на Област с 

Административен център - Смолян. 

 



 

 

 

 

Копие от настоящата Заповед да бъде поставено на видно място в 

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

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН……………П…………. 

   ЗДРАВКО ИВАНОВ 

 

 

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

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

 


