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ДО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

 

 

 

Относно: Информация за снабдяване на местното население с дърва за огрев 

към 26.10.2021 година във връзка с публикации в местни медии.   

 

 

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

     Уведомяваме Ви, че за отоплителен сезон 2021/2022г. за ТП „ДГС Кирково“ са 

разчетени и изпълнени, следните количества дърва за огрев, с които се 

задоволяват нуждите на физически лица, както следва: 

1. От обекти, предвидени за продажба по ценоразпис на корен стопанството е 

издало позволителни за сеч за 5289 пл. куб.м. с цел осигуряване на дърва за 

огрев на жители на 63 населени места на територията на стопанството. Към 

настоящия момент са добити и реализирани 1260 пл. куб.м. и са задоволени 

нуждите  на 250 домакинства. 

2. От обекти продадени на корен на юридически лица, чрез провеждане на 

търгове за продажба на дървесина, фирмите закупили дървесина на корен са 

транспортирали до момента общо 1705 пл. куб.м. дърва за огрев, които са 

предоставени на жителите на община Кирково. 

3. От обекти, предвидени за продажба по ценоразпис от склад са реализирани 488 

пл. куб.м. дърва за огрев. 

4. Във връзка с експлоатация, изграждане и ремонт на  газопровод от фирма „АЙ 

СИ ДЖИ БИ” АД  за обект: „Междусистемна газова връзка Гърция - България 

на територията на Република България”- от насажденията, попадащи в трасето 

на газопровода са транспортирани 1583.46 пл. куб.м. дървесина, която е дарена 

на община Кирково. Част от тази дървесина е предоставена на жителите на 

общината за задоволяване на нуждите им с дърва за огрев.  

5. Във връзка с изграждане на нов въздушен електропровод 400 kV от 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София, от подстанция „Марица 

Изток“ (Република България) до подстанция „Неа Санта“ (Република Гърция) – 

от насажденията, попадащи в трасето на електропровода са транспортирани 

1327,46 пл. куб.м. дървесина. Част от тази дървесина е предоставена на 

жителите на община Кирково за задоволяване на нуждите им с дърва за огрев. 

 

Към настоящия момент няма подадени сигнали за недостиг на дърва за огрев, 

като снабдяването на населението продължава и в момента. 

 

С уважение,   /п/* 

 

инж. Веселин Райчев 

Директор ТП ДГС”Кирково” 

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

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


