
ДЪРЖАВНО ГОРСКО/ЛОВНО СТОПАНСТВО „Родопи“ 
 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

 Държавно горско стопанство „Родопи“ уведомява всички заинтересовани 

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

дърва за огрев и цени, в пространствени куб.м., от Годишен план за ползване на 

дървесина през 2022г., 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 

широколистни 

Твърди 

широколистни 

 

Иглолистни 

Меки 

широколистни 

Твърди 

широколист

ни 

куб.м. лв. куб.м. лв. куб.м. лв. куб.м. лв. куб.м. лв. куб.

м. 

лв. 

Батак Батак 1333 6,00    14,40 500 28,80    50,40 

              

              

              

              

              

 

Местности в ДГС „Родопи“, от които желаещите физически лица ще могат да 

закупят дърва за огрев от временен склад: 

 - м.Картела; 

- м.Снежана; 

- м.Влаха; 

- м.Велков чарк; 

- м.Малкия орман; 

- м.Бъкала; 

- м.Чаушли; 

- м.Малка дженевра; 

- м.Дългия гьол; 

- м.Семералан; 

- м.Карачумак; 

- м.Нещерева поляна; 

- м.Беглика; 



- м.Пощата; 

- м.Стойчево пулце; 

- м.Мандрата; 

- м.Казармите; 

- м.Кръстовете; 

- м.Герджиково поляна; 

- м.Турския бивак; 

- м.Батлъбоаз; 

- м.Чатъма; 

- м.Вариантата; 

- м.Търновица; 

- м.Първи прозорец; 

- м.Втори прозорец; 

- м.Гацова ливада; 

- м.Ганев чарк; 

- м.Чакмакли; 

- м.Раково дере; 

- м.Станков чарк; 

- м.Чакалово дере. 

 

За ДГС „Родопи“ са определени следните длъжностни лица, които ще отговарят за 

цялостната организация за снабдяването на населението с дърва за огрев до края на 

2022год.: 

 

1. инж.Георги Александров Домусчиев – зам.директор тел. за връзка 

0894626552. 

2. инж. Дора Палигорова – Манолева – зам.директор тел. за връзка 0894626539. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР:  /п/* 
        /инж. Петър Мирчев/ 

 

 

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

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


