
 

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЗЛАТОГРАД“ 
 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

 Държавно горско стопанство „Златоград“ 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. 

Златоград всички 2334 6,00   1636 14,40     2364 46,20 

Неделино всички 2333 6,00   727 14,40     1273 46,20 

Мадан всички 2000 6,00   1273 14,40     1817 46,20 

 Общо: 6667    3636      5454  

 

Местности в ДГС „Златоград“ от които желаещите физически лица ще могат 

да закупят дърва за огрев от временен склад: 

-Малка река за общ.Златоград 

-Ломски дол за общ.Златоград 

-Пресека за общ.Златоград 

-Алада за общ.Неделино 

-Шадийца за общ.Неделино 

-Високите за общ.Мадан 

-Мъглища за общ.Мадан 

-Петровица за общ.Мадан 

 

За ДГС „Златоград“ 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. Асен Даскалов, зам.директор, тел.0887551159, за ДГС Златоград 

2. инж.Емил Шевров, гл. инженер, тел.0885801029, за ДГС Златоград  

3. инж.Пламен Балджиев, ст.лесничей, тел.0885801001, за ГСУ Златоград 

4. инж.Веселин Найденов, ст.лесничей, тел.0885801024, за ГСУ Неделино 

5. инж.Сабри Радифов, ст.лесничей, тел.0885801016, за ГСУ Мадан 
 

ДИРЕКТОР:……….п*…………. 

        /инж. Съби Димитров/ 
 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни /Регламент 

/ЕС/2016/679/ 


