
.Североизточно държавно предприятие" ДП 
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7800 гр.Попово, ул.''Михаил Маджаров" № 68,тел.0608/4 20 47, 
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Провери/ Утвърди
( инж. Ив. ( инж. Веус л х у п  1Я1ПиО^

Начланик ДИРЕКТОР СИДП Шумен

ЦЕНОРАЗПИС
за продажба на дървесина, добита от държавни горски територии, по реда на 

чл.71 ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 
дейности в горските територии -  държавна и общинска собственост и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти, на територията на ТП
ДЛС "Черни лом" - гр. Попово. 

в сила от # -0 5 .2 0 2 0 г .

I. Продажба на дървесина от временен склад (франко сечищ е! - чл.71, ал.1.
т.4:

Кат. /  Сортимент Мярка
Единична цена 

лв./куб. м. без ДДС
ИГЛОЛИСТНИ

- ЕДРА.....................................
- Трупи за бичене > 30 см.
втч Дуглазка ела м 100,00
втч Смърч м3 100,00
втч Бял бор мл 100,00
втч Черен бор 3м 85,00
втч Други мл 80,00
- Трупи за бичене от 18 до  29 см.
втч Дуглазка ела м 90,00
втч Смърч мл 90,00
втч Бял бор м 85,00
втч Черен бор м3 75,00
втч Други м3 75,00
- Други
втч Технологична дървесина пр. м 48,75
- СРЕДНА....................................
- Трупи за бичене от 15 до 17 см.
втч Дуглазка ела 3м 80,00
втч Смърч м 80,00
втч Бял бор м 75,00
втч Черен бор мл 70,00
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втч Други 3м 70,00
- Други
втч Обли греди 3м 70,00
втч Технологична дървесина пр. м3 33,80
-ДРЕБНА....................................
втч Ритловици м'3 65,00
втч Саръци м 60,00
втч Технологична дървесина пр. м3 33,80
- ДЪРВА....................................
втч Технологична дървесина пр. м3 33,80
втч ОЗМ 3м 70,00
втч Дърва пр. м3 30,00
ШИРОКОЛИСТНИ
- ЕДРА....................................
- Трупи за шперплат от меки широколистни.
втч Тополови м 90,00
втч Липа м 90,00
- Трупи за бичене > 30 см.
втч Букови м3 120,00
втч Дъбови "3м 130,00
втч Червен дъб 3м 110,00
втч Ясен зм 130,00
втч Тополови м 80,00
втч Липа 3м 85,00
втч Върба лм 70,00
втч Акация 3м 90,00
втч Церови 3м 85,00
втч Редки дървесни видове м 130,00
втч Други м3 85,00
- Трупи за бичене от 18 до  29 см.
втч Букови м3 100,00
втч Дъбови м3 100,00
втч Червен дъб 3м 90,00
втч Церови 3м 80,00
втч Тополови м 75,00
втч Липа м-1 75,00
втч Акация м 80,00
втч Редки дървесни видове м3 120,00
втч Ясен VIм 120,00
втч Гледичия 3м 80,00
втч Трепетлика 3м 75,00
втч Други 3м 80,00
- Тунелни подпори
втч Други 3м 120,00
- Технологична дървесина
втч Букова пр. м 60,00
втч Дъбова пр. м 60,00
втч Ясен пр. м-1 72,00
втч Червен дъб пр. м 54,00
втч Тополова, липова и други меки пр. м 45,00



втч Акациева пр. м3 48,00
втч Церова пр. м 48,00
втч Гледичия пр. м3 48,00
втч Други пр. м 48,00
- СРЕДНА....................................
- Трупи за бичене от 15 до  17 см.
втч Букови м 85,00
втч Дъбови м3 85,00
втч Червен дъб м3 80,00
втч Церови 3м 75,00
втч Тополови м3 72,00
втч Акация м3 75,00
втч Липа 3м 72,00
втч Ясен 3м 100,00
втч Редки дървесни видове м 100,00
втч Гледичия м3 75,00
втч Други м3 75,00
- Технологична дървесина
втч Букова пр. м 46,00
втч Дъбова пр. м3 46,00
втч Ясен пр. м 46,00
втч Червен дъб пр. м 46,00
втч Тополова, липова и други меки пр. м3 36,00
втч Акациева пр. м 39,00
втч Церова пр. м 46,00
втч Гледичия пр. м3 39,00
втч Други пр. м 46,00
- Греди обли
втч Акациеви 3м 80,00
втч Други м 80,00
- Минни подпори
втч Цер и др. тв. Шир 3м 100,00
в т.ч. Дъб м3 100,00
втч Акация м3 100,00
- Колове за лозя
втч Акациеви 3м 80,00
втч Други 3м 80,00
- ДРЕБНА....................................
* Технологична дървесина
втч Букова пр. м 46,00
втч Дъбова пр. м 46,00
втч Ясен пр. м3 46,00
втч Червен дъб пр. м3 46,00
втч Тополова, липова и други меки пр. м 36,00
втч Акациева пр. м3 39,00
втч Церова пр. м 46,00
втч Гледичия пр. м 39,00
втч Други пр. м 46,00
- Мертеци
втч Акациеви 5м 70,00



втч Други м 70,00
- Колове
втч Акация м3 80,00
втч Други м 80,00
- ДЪРВА....................................
- Технологична дървесина
втч Букова пр. м 46,00
втч Дъбова пр. м 46,00
втч Ясен пр. м 46,00
втч Червен дъб пр. м 46,00
втч Тополова, липова и други меки пр. м° 36,00
втч Акациева пр. м'1 39,00
втч Церова пр. м 46,00
втч Гледичия пр. м^ 39,00
втч Други пр. м 46,00
- о з м

втч Дъбови м 80,00
втч Червен дъб м 80,00
втч Букови м3 80,00
втч Ясен м 80,00
втч Церови м 75,00
втч Топола, Липа,Върба м 73,00
втч Акациева 3м 75,00
втч Други 3м 75,00
- ДЪРВА
втч Широколистни - меки пр. м 36,00

втч Широколистни - твърди пр. м3 46,00

втч Акация 3пр. м 39,00
- ДЪРВА ДО 10 см. (от прочистки и 

технически сечи)

втч Широколистни - меки 3пр. м 20,00
втч Широколистни - твърди пр. м 25,00
- ВЪРШИНА пр. м3 5,00

II.  Други:

Кат. /  Сортимент Мярка
Единична цена 

лв./куб. м. без ДДС

Технологична дървесина и дърва за огрев от 
иглолистни дървесни видове натоварени на МПС 

на претоварна стан ц и я , секции 1м тон 71,00

Технологична дървесина и дърва за огрев от 
иглолистни дървесни видове натоварени на 

МПС на претоварна стан ц и я , секции 2м тон 75,00
Технологична дървесина и дърва за огрев от 

меки широколистни дървесни видове 
натоварени на МПС на претоварна станция , 

секции 1м тон 71,00



Технологична дървесина и дърва за огрев от 
меки широколистни дървесни видове 

натоварени на МПС на претоварна станция , 
секции 2м тон 75,00

Технологична дървесина и дърва за огрев от 
твърди широколистни дървесни видове 

натоварени на МПС на претоварна станция, 
секции 1м тон 80,00

Технологична дървесина и дърва за огрев от 
твърдишироколистни дървесни видове 

натоварени на МПС на претоварна станция , 
секции 2м тон 82,00

III. Остатъци от дървесина и вършина, в сечищ а след тяхното  
освидетелстване (франко сечищ е) - чл.71, ал.1, т.З:

Кат. /  Сортимент Мярка Единична цена
ИГЛОЛИСТНИ
- ДЪРВА....................................
втч Дърва пр. м 8,00
- Вършина пр. м 1,00

ШИРОКОЛИСТНИ
- ДЪРВА....................................
втч Широколистни - меки пр. м 8,00
втч Широколистни - твърди пр. м 14,00
-Други
— Вършина- меки пр. м3 1,00
- Вършина-твърди пр. м3 2,00

IV. Стояща дървесина на корен (франко сечищ е) - чл.71, ал.1, т.7:

Кат. /  Сортимент Мярка Единична цена
- ЕДРА..........................
-Трупи за бичене от 18 до 29 см
втч Букови м 50,00
втч Дъбови

3м 50,00
втч Церови М 40,00
втч Тополови м3 41,00
втч Липа 3м 41,00

втч Акация 3м 50,00
втч Редки дървесни видове м3 60,00

втч Ясен м3 50,00
втч Други м3 40,00
-СРЕДНА......................................



-Технологична дървесина—
втч Широколистни - твърди пр. м3 18,00
втч Широколистни - меки 3пр. м 9,00
-ДРЕБНА...........................................
-Технологична дървесина—
втч Широколистни - твърди пр.куб.м 18,00
втч Широколистни - меки пр.куб.м 9,00
- ДЪРВА....................................
втч Широколистни - меки пр.куб.м 9,00
втч Широколистни - твърди пр.куб.м 18,00
- Други
- Вършина- м ерй/твърди пр.куб.м 2,00

Изготвил
(инж. Ст. Караманол^ва - заместник д и р ек то р )

1 Ръководител счетоводен отде 
(Ив. Димитрова)

Директор: 
( инж. Сим

Asterix
Text Box
чл.59 от ЗЗЛД

Asterix
Text Box
чл.59 от ЗЗЛД

Asterix
Text Box
чл.59 от ЗЗЛД




