
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП
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                                 mail : dgs.novi_pazar@dpshumen.bg

Проверил : …………… Утвърдил : ……П……

………………………………. ДИРЕКТОР СИДП

……………………………… /инж. Веселин Нинов/

Кат. / Сортимент Мярка
Единична цена 

лв./куб. м. без ДДС

ИГЛОЛИСТНИ 

- ЕДРА --------------------------

- Трупи за бичене от 18 до 29 см.

втч Бял бор пл.куб.м. 80,00

втч Черен бор пл.куб.м. 80,00

- СРЕДНА ------------------------- 

втч Обли греди пл.куб.м. 70,00

втч Технологична дървесина пр.куб.м. 37,00

- ДРЕБНА ------------------------- 

втч Ритловици пл.куб.м. 70,00

втч Технологична дървесина пр.куб.м. 37,00

- ДЪРВА ------------------------- 

втч Технологична дървесина пр.куб.м. 37,00

втч ОЗМ пл.куб.м. 70,00

втч Дърва пр.куб.м. 37,00

ШИРОКОЛИСТНИ

- ЕДРА ------------------------- 

 - Трупи за бичене над 30 см.

в т.ч. Тополови пл.куб.м. 75,00

- Трупи за бичене от 18 до 29 см.

втч Букови пл.куб.м. 100,00

втч Дъбови пл.куб.м. 100,00

втч Червен дъб пл.куб.м. 82,50

втч Церови пл.куб.м. 82,50

втч Тополови пл.куб.м. 65,00

втч Липа пл.куб.м. 70,00

Ценоразпис за продажба на дървесина 

в сила от 12.05.2021 год.

I. Цени за продажба на дървесина от временен склад



втч Акация пл.куб.м. 70,00

втч Редки дървесни видове пл.куб.м. 100,00

втч Ясен пл.куб.м. 100,00

втч Други пл.куб.м. 82,50

- Технологична дървесина

втч Букова пр.куб.м. 60,00

втч Дъбова пр.куб.м. 60,00

втч Ясен пр.куб.м. 60,00

втч Червен дъб пр.куб.м. 49,50

втч Тополова, липова и други меки широколистни пр.куб.м. 42,00

втч Акациева пр.куб.м. 42,00

втч Церова пр.куб.м. 49,50

втч Други пр.куб.м. 49,50

- СРЕДНА ------------------------- 

- Технологична дървесина

втч Букова пр.куб.м. 49,50

втч Дъбова пр.куб.м. 49,50

втч Ясен пр.куб.м. 49,50

втч Червен дъб пр.куб.м. 43,50

втч Тополова, липова и други меки широколистни пр.куб.м. 33,00

втч Акациева пр.куб.м. 40,00

втч Церова пр.куб.м. 49,50

втч келяв габър пр.куб.м. 36,00

втч Други пр.куб.м. 49,50

- Греди обли

втч Акациеви пл.куб.м. 90,00

втч Други пл.куб.м. 90,00

- Минни подпори

втч Акациеви пл.куб.м. 90,00

втч Червен дъб, Ясен пл.куб.м. 90,00

втч Други пл.куб.м. 90,00

- ДРЕБНА ------------------------- 

- Технологична дървесина.

втч Букова пр.куб.м. 49,50

втч Дъбова пр.куб.м. 49,50

втч Ясен пр.куб.м. 49,50

втч Червен дъб пр.куб.м. 43,50

втч Тополова, липова и други меки широколистни пр.куб.м. 33,00

втч Акациева пр.куб.м. 40,00

втч Церова пр.куб.м. 49,50

втч келяв габър пр.куб.м. 36,00

втч Други пр.куб.м. 49,50

- Мертеци

втч Акациеви пл.куб.м. 90,00

втч Други пл.куб.м. 90,00

- Колове



втч Акация пл.куб.м. 90,00

втч Други пл.куб.м. 90,00

- ДЪРВА ------------------------- 

- Технологична дървесина.

втч Букова пр.куб.м. 49,50

втч Дъбова пр.куб.м. 49,50

втч Ясен пр.куб.м. 49,50

втч Червен дъб пр.куб.м. 43,50

втч Тополова, липова и други меки широколистни пр.куб.м. 33,00

втч Акациева пр.куб.м. 40,00

втч Церова пр.куб.м. 49,50

втч келяв габър пр.куб.м. 36,00

втч Други пр.куб.м. 49,50

- ОЗМ

втч Дъбови пл.куб.м. 100,00

втч Червен дъб пл.куб.м. 82,50

втч Букови пл.куб.м. 100,00

втч Ясен пл.куб.м. 100,00

втч Церови пл.куб.м. 82,50

втч Топола пл.куб.м. 65,00

втч  Липа пл.куб.м. 70,00

втч Акациева пл.куб.м. 70,00

втч Редки дървесни видове пл.куб.м. 100,00

втч Други пл.куб.м. 82,50

- ДЪРВА

втч Широколистни - меки пр.куб.м. 33,00

втч Широколистни - твърди пр.куб.м. 49,50

втч Акация пр.куб.м. 40,00

втч Червен дъб пр.куб.м. 43,50

втч келяв габър пр.куб.м. 36,00

втч Други пр.куб.м. 49,50

Кат. / Сортимент Мярка
Единична цена 

лв./куб. м. без ДДС

Дърва за огрев до 10 см. от твърди широколистни пр.куб.м. 30,00

Дърва за огрев до 10 см. от меки широколистни пр.куб.м. 24,00

Остатъчна дървесина след сечта

Дърва за горене пр.куб.м. 25,00

Вършина пр.куб.м. 10,00

Кат. / Сортимент Мярка
Единична цена 

лв./тон без ДДС

II. Други



Технологична дървесина и дърва за огрев - меки  широколистни, 

натоварени на МПС на претоварна станция с L - 1 м.
тон 65,00

Технологична дървесина и дърва за огрев - меки  широколистни, 

натоварени на МПС на претоварна станция с L - 2 м.
тон 68,00

Технологична дървесина и дърва за огрев - акация, натоварени на 

МПС на претоварна станция  с L - 1 м.
тон 74,00

Технологична дървесина и дърва за огрев  - акация, натоварени на 

МПС на претоварна станция  с L - 2 м.
тон 75,00

Технологична дървесина и дърва за огрев - твърди широколистни до 

10 см., натоварени на МПС на претоварна станция с L - 1 м.
тон 68,00

Технологична дървесина и дърва за огрев - твърди широколистни до 

10 см., натоварени на МПС на претоварна станция с L - 2 м.
тон 70,00

Технологична дървесина и дърва за огрев - твърди, натоварени на 

МПС на претоварна станция с L - 1 м.
тон 73,00

Технологична дървесина и дърва за огрев - твърди, натоварени на 

МПС на претоварна станция с L - 2 м.
тон 74,00

Изготвил : ………П..…… Зам. Директор : ……..…П……..…

/ чл. 59 от ЗЗЛД- лесничей/                         /инж. чл. 59 от ЗЗЛД/

Рък. счетоводен отдел……П……. Директор : …П.…………

                                      /чл. 59 от ЗЗЛД/                  /инж.Павлинка Хинева/


