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

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

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛОВДИВ  
 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

 Държавно горско стопанство – Пловдив 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. 

Родопи Бойково     - -     125 46,20 

 Дедево     140 14,40     50 46,20 

Куклен Гълъбово     50 14,40     50 46,20 

 Добралък     320 14,40     230 46,20 

 
Цар 

Калоян 
    50 14,40     50 46,20 

 Яврово     100 14,40     60 46,20 

 

Местности в ДГС – Пловдив, от които желаещите физически лица ще могат 

да закупят дърва за огрев от временен склад: 

- Иванчова чешма 

- Ханъм кайнак 

- Софрата  

- Рохатица 

- Ковни камък  

 

За ДГС – Пловдив 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. инж. Панделия Църнелов – старши лесничей; тел. за връзка: 0886 738434  

2. Емилиян Чолаков – старши лесничей; тел. за връзка: 0889 231421 

3. инж. Кирил Димитров – старши лесничей; тел. за връзка: 0887 617269 

ДИРЕКТОР:  /п/* 
        /инж. Красимир Каменов/ 


