
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СМОЛЯН“ 
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

 Държавно горско стопанство „Смолян“ 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 

широколистни 

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

Смолян Смолян 
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Смолян Орешец 

Смолян Стража 

Смолян Лъка 

Смолян Подвис 

Смолян Ряка 

Смолян Селище 

Смолян Търън 

Смолян Требище 

Смолян Киселчово 

Смолян Кремене 

Смолян Турян 

Смолян 
Полковник 

Серафимово 

Смолян Левочево 

Смолян Бостина 

Смолян Соколовци 

Смолян Момчиловци 

Смолян Мугла 

Общо 5 333 6 - - 833 14.40 300 30.24 - 31.68 300 50.40 

Местности в ДГС „Смолян“, от които желаещите физически лица ще могат да закупят дърва за огрев от временен склад: 

- м.  Сметището - м. Сливов  -  м. Караманджа   -  м. Шапшийца   - м. Бялото камене 

 

За ДГС „Смолян“ са определени следните длъжностни лица, които ще отговарят за цялостната организация за 

снабдяването на населението с дърва за огрев на корен и от склад до края на 2022год.: 

1. инж. Кадир Кропов –  старши лесничей на ГТУ „Смолян“ – 0889 49 00 62  

2. инж. Николай Адев – старши лесничей на ГТУ „Устово-Момчиловци“ – 0885 85 08 02 

3. инж. Петко Марински – старши лесничей на ГТУ „Мугла“  – 0884 13 35 02  

4. инж. Владимир Речников – старши лесничей на ГТУ „Пампорово“ – 0885 85 08 07 

 

 

ДИРЕКТОР:       /п/* 
        /инж. Станко Делиянчев/ 

 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016) 


