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Иглолистен объл дървен материал:

А) Едър

Трупи с диаметър на тънкия край – над 50 см плътен м³

Трупи с диаметър на тънкия край – над 30÷49 см плътен м³

Трупи с диаметър на тънкия край от 18÷29 см плътен м³

Б) Среден

Трупи с диаметър на тънкия край от 15÷17 см плътен м³

обли греди и минни подпори плътен м³

технологична дървесина плътен м³

В) Дребен

ритловици и колове плътен м³

технологична дървесина плътен м³

Широколистен объл дървен материал:

бук, дъб, габър и 

др.твърди 

широколистни

акация, липа, 

бреза и меки 

широколистни

явор, ясен и 

бряст

А) Едър

Трупи с диаметър на тънкия край – над 50 см плътен м³ 85 65 95

Трупи с диаметър на тънкия край – над 30÷49 см плътен м³ 80 55 90

Трупи с диаметър на тънкия край от 18÷29 см плътен м³ 70 45 75

Б) Среден

Трупи с диаметър на тънкия край от 15÷17 см плътен м³ 55 35 60

обли греди плътен м³ 50 30 55

технологична дървесина плътен м³ 45 25 35

В) Дребен

мертеци и колове плътен м³ 45 25 35

в т.ч. технологична дървесина плътен м³ 45 25 35

Дърва за горене и вършина 

А) Дърва от иглолистни дървесни видове простр.м³

Б) Дърва от широколистни меки дървесни видове простр.м³

В) Дърва от широколистни твърди дървесни видове простр.м³

Г) Вършина/отпад простр.м³

Д) Пънна дървесина простр.м³

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

Забележка: Ценоразписът е в сила от 06.07.2022год.

ИЗГОТВИЛ:…………/п/*……………….

                           /инж. К. Чолаков/
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ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, гр. СМОЛЯН

Ц Е Н О Р А З П И С 
за продажба на дървесина от горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на 

дейност на ЮЦДП, гр. Смолян по реда на чл.71, ал.1, т.1, 2, 3 и 7 от Наредбата  на физически лица за 

собствени нужди .

№ 

по 

ред

Наименование Мярка Цена на дървесината (в лв. без ДДС)

ОДОБРИЛ,

Директор ЮЦДП:…………/п/*…………………..

                                      / инж. Асен Иванов /

дата 06.07.2022год.
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