
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „Акад. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“ 
 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

 Държавно горско стопанство „Акад. Николай Хайтов“ 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 

широколист

ни 

Твърди 

широколистни 

 

Иглолистни 

Меки 

широколис

тни 

Твърди 

широколистн

и 

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

м. 

лв. куб.м. лв. 

Чепеларе Павелско 300 6,0   90 14,40 50 28,80   106 46,20 

 Орехово 20    20  5    10  

 Малево  

/Студенец/ 

40    10  5    20  

 Забърдо 337    70  30    109  

 Чепеларе 

/Лилеково, 

Острица, 

Зорница, 

Проглед/ 

700    94  27    80  

 Богутево 

/Дряновец/ 

20            

 Хвойна  250    80  50    130  

 ОБЩО 1667    364  167    455  

          

 

      Местности в ДГС „Акад. Николай Хайтов“, от които желаещите физически 

лица ще могат да закупят дърва за огрев от временен склад: 

- ГСУ Павелско –  Конско пладнище , Ильов гроб, Игрища, Умата, Кръстопът  

- ГСУ Чепеларе –  Селището, Кепенека, Буково равнище , Кутела , Чукаловото . 

- ГСУ Орехово –  Орешица , Дълбок дол , Персенк , Кабата. 

- ГСУ Забърдо – Карабаир , Халпач , Обора. 

 



          За ДГС „Акад.Николай Хайтов“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 2022год.: 

1. Кузман Кузманов – г.стражар  тел.0887527538 

2.  Благой Марински – г.стражар тел.0877737183 

3. Пенчо Илчев – г.стражар тел. 0889467484  

4. Красимир Живков – г.стражар тел.0889471952 

5. Красимир Джонгаров – г.стражар тел.0886803235 

6. Димитър Димитров – г.стражар тел. 0889486130 

 

 

 

 

                                                          ДИРЕКТОР:     /п/* 
                                                  /инж. Здравко Бакалов/ 

 

 

 

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

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


