
 

О Б Щ И Н А В Е Л И Н Г Р А Д 
4600 Град Велинград, бул.”Хан Аспарух” №35 

 

З А П О В Е Д   
 

№ 1007/22.07.2019г. 
 

Със Заповед №891/02.07.2019 г. на Кмета на Община Велинград е разпоредено да 
се проведе търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 
2019-1 по описа на същата заповед. В Заповедта са посочени вида и  количествата на  
дървесината, датата на която ще бъде проведен търга и условията за участие. 

Със Заповед №972/17.07.2019 г. на Кмета на Община Велинград е назначена 
нарочна комисия с цел провеждане на процедурата на публичен търг с явно наддаване. 
Същата е провела свое заседание на 18.07.2019 г., за което е изготвен и съответен 
протокол с вх. №92-00/2509 от 22.07.2019г., съдържащ отразяване на действията на 
комисията и резултатите от извършеното класиране. 

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, в административният акт може да се допусне 
предварително изпълнение. В настоящия случай считам, че с допускането на 
предварително изпълнение на настоящия административен акт, ще се  предотврати 
опасността от ненавременното изпълнение на дейността, имайки предвид сезонния 
характер на дейността, както и сроковете за добив предвиден в утвърдения график. 

Във връзка с горното и като възприемам изцяло изложените в протокола с  на 
Комисията констатации, доводи и мотиви, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. 
с чл. 62, ал. 1, т. 1 и ал. 2 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 (Наредбата): 
 

Н А Р Е Ж Д А М : 
 

І. ОБЯВЯВАМ класирането в търга с явно наддаване за продажба на 
прогнозни количества стояща дървесина на корен за обект № 2019-1 : 

      1. На първо място „ТИТ – ТЕТИМОВ” ЕООД с потвърдена начална цена от 
8013,61 лв. /осем хиляди и тринадесет лева и 61ст./лв. без ДДС. Същият е и 
единствен кандидат. 
 На основание чл. 61, ал. 1 от АПК, заповедта да се съобщи на всички участници 
в тридневен срок, както и да се публикува на страницата на Община Велинград. 

 На основание чл. 61, ал. 1 от АПК и във връзка с чл. 62, ал. 3 от (Наредбата) 
РАЗПОРЕЖДАМ, да се допусне предварително изпълнение на настоящия 
административен акт.  

На основание чл. 60, ал. 4 от АПК разпореждането за предварително изпълнение 
подлежи на обжалване, чрез административния орган – Кмета на Община Велинград, 
пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали  административният 
акт е бил оспорен. 

Заповедта подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от 
съобщаването й чрез Община Велинград пред Административен съд гр. Пазарджик. 
 
Д-Р КОСТАДИН КОЕВ (П)………. 
Кмет на Община Велинград 

(Подпис: Атанас Палигоров, Зам.-кмет на община Велинград, Оправомощен със 
Заповед № 965 от 15.07.2019г. на Кмета на Община Велинград) 
*Заличено на основание чл. 45 от ЗЗЛД. 


