
 

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ 
 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

 Държавно горско стопанство Панагюрище уведомява всички заинтересовани лица, 

че за отоплителен сезон 2022 г. – 2023 г. са определени  следните количества дърва за 

огрев и цени в пространствени куб.м. от Годишен план за ползване на дървесина през 2022 

г., които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад за лична употреба, 

както следва: 

 

 

 

 

Община 

 

 

 

Кметство 

Утвърдени количества дърва за огрев 

и продажни цени за продажба на 

дърва за огрев на физически лица на 

корен, в пр. куб.м. и в лв. с 

ДДС/простр.куб.м. 

Утвърдени количества дърва за огрев 

и продажни цени за продажба на дърва 

за огрев на физически лица от склад, в 

пр. куб.м. и в лв. с ДДС/простр.куб.м. 

 

Иглолистни 

Меки 

широколи

стни 

Твърди 

широколист

ни 

 

Иглолис

тни 

Меки 

широколи

стни 

Твърди 

широколистни 

дъб, бук 
куб.м. лв. куб.

м. 

лв. куб.м

. 

лв. куб

.м. 

лв. куб.

м. 

лв. куб.м. лв. 

Панагю - 

рище 

Панагю-

рище  90 6   300 14.40     8152 48.84/46.20 

 Поибрене 10 6    14.40     273 48.84/46.20 

 Оборище 10 6   20 14.40     1109 48.84/46.20 

 П.колонии 10 6   20 14.40     200 48.84/46.20 

 Бъта  6    14.40     727 48.84/46.20 

 Левски  6    14.40     349 48.84/46.20 

 Елшица  6    14.40     545 48.84/46.20 

Общо за общ. 

Панагюрище 

 120    340      11355  

Стрелча Стрелча 80 6   60 14.40     3100 48.84/46.20 

 Дюлево  6    14.40     182 48.84/46.20 

 Смилец  6    14.40     273 48.84/46.20 

 Блатница  6    14.40     91 48.84/46.20 

 Свобода  6    14.40     87 48.84/46.20 

Общо за общ. Стрелча 
80    60      3733 48.84/46.20 

Общо за ДГС 

Панагюрище 200    400      15088  

 

Лицата дължат на ДГС Панагюрище за издаване на превозен билет 1.50 лв. и 

позволително за  закупуване на дървесина 1.50 лв. с ДДС. 

 
Местности в ДГС Панагюрище, от които желаещите физически лица ще могат да 

закупят дърва за огрев от временнен склад: 

 „Пряслопа” 

 „Средоряк” 

 „Падалище” 

 „Вълковете” 

 „Кръста” 



 „Лундженица” 

 „Върла могила” 

 „Бели камък” 

 „Голямата гора” 

  „Малък Бежан” 

 „Седенски връх” 

 

За ДГС Панагюрище са определени следните длъжностни лица, които ще отговарят за  

организацията за снабдяването на населението с дърва за огрев на корен и от склад до края 

на 2022 год.: 

 

1. инж. Петър Пенев – старши лесничей ГСУ „Поибрене”,  телефон за връзка   

0888066554. 

2. техн. Пенчо Пенчев – старши лесничей ГСУ „Панагюрски колонии”, телефон 

за връзка  0887523112. 

3. инж. Ганчо Гулеков – старши лесничей ГСУ „Бунай”, телефон за връзка  

0889314202. 

4. инж. Рашко Генчев – старши лесничей ГСУ „Стрелча”, телефон за връзка  

0889314150. 

5. техн. Иван Мутев – старши лесничей ГСУ „Баня”, телефон за връзка  

0889314172. 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР:      п* 

 

 /инж. Петър Тодоров/ 
 

 

 

 

Нека листът остане листо...  
 

 

 

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита 

на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 

 


