
ДЪРЖАВНО ГОРСКО/ЛОВНО СТОПАНСТВО КЛИСУРА 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 Държавно горско/ловно стопанство Клисура 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. 

Карлово Клисура 100 6.00   450 14.40  28.80   1060 46.20 

Карлово Розино 197 6.00   0 14.40  28.80   5770 46.20 

Карлово Слатина 70 6.00   500 14.40  28.80   1620 46.20 

Карлово Столетово 60 6.00   0 14.40  28.80   940 46.20 

Карлово 
Христо 

Даново 
100 6.00   0 14.40  28.80   1720 46.20 

Карлово Кърнаре 40 6.00   259 14.40  28.80   880 46.20 

Карлово Иганово 50 6.00   300 14.40  28.80   670 46.20 

Карлово Певците 50 6.00   0 14.40  28.80   343 46.20 

Всичко:  667 6.00   1509 14.40  28.80   13003 46.20 

 

Местности в ДГС/ДЛС Клисура, от които желаещите физически лица ще могат да 

закупят дърва за огрев от временен склад: 

-м.”Йозигрей” 

-м.”Гидика” 

-м.”Почивалото” 

-м.”Белина” 

-м.”Хаджиевия червенак” 

-м.”Черниците” 

-м.”Черната поляна” 

-м.”Парчетата” 

-м.”Голямата розова градина” 

-м.”Малката розова градина” 

-м.”Джинджийница” 

-м.”Люлякова нива” 

-м.”Капановото” 

-м.”Рошава могила 



 

За ДГС/ДЛС Клисура 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. Атанас Калайджиев - ст.лесничей - GSM 0886 799 141 

2. Мехмед Айвазов - ст.лесничей - GSM 0887 313 389 

3. Марин Кръстев - ст.лесничей - GSM 0886 799 117 

 

За ДГС/ДЛС Клисура 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 за лична употреба от обекти по чл. 206 от Закона 

за горите (централен склад), както и с доставка до клиента, както следва: 

 
 

 

 

Община 

 

 

 

Кметство 

Утвърдени количества дърва за огрев и 

продажни цени за продажба на дърва за 

огрев на физически лица от централен 

склад, 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 с доставка до 

клиента, 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. 

Карлово Клисура     1070 85.00       

              

              

              

              

Всичко:      1070 85.00       

 

Адрес на централен склад: област Пловдив, община Карлово, гр. Клисура, Държавен 

горски разсадник „Зли дол”, североизточната част на ПИ с идентификатор 37277.368.367 

 

За ДГС/ДЛС Клисура са определени следните длъжностни лица, които ще отговарят за 

организацията за снабдяването на населението с дърва за огрев от обект по чл. 206 от 

Закона за горите (централен склад) и снабдяване на населението с дърва за огрев с 

доставка до клиента до края на 2022год.: 

 

1. Никола Атанасов - технолог - GSM 0886 799 125 

 

 

 

ДИРЕКТОР: /п/* 
        /инж. Хр.Колев / 

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

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


