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Проверил: …(П)…………….. Утвърдил:………(П)…………….. 

…чл. 59 от ЗЗЛД…. ДИРЕКТОР СИДП 

 /…чл. 59 от ЗЗЛД…./ 

 

 

Ценоразпис за продажба на дървесината на ТП „ДГС Върбица“ 

в сила от 18.06.2020 г. 

I. Цени за продажба на дървесина от временен склад. 

Категория / Сортимент Мярка  
Единична цена 

лв./куб. м. без ДДС 

ИГЛОЛИСТНИ     

 - EДРА         

 -  Трупи за бичене над 30 см     

втч Бял бор   м3 90 

втч Черен бор   м3 80 

втч Други    м3 90 

 - Трупи за бичене от 18 до 29 см     

втч Ела     м3 80 

втч Смърч   м3 80 

втч Бял бор   м3 80 

втч Черен бор   м3 70 

втч Други    м3 80 

 -  Други м3   

втч Технологична дървесина пр.м3 48 

 Средна      

 - Трупи за бичене от 15 до 17 см м3     

втч ела     м3 70 

втч смърч   м3 70 

втч Бял бор   м3 70 

втч Черен бор   м3 60 

втч Други   м3 70 

- Други     м3   

втч Обли греди   м3 65 

втч Технологична дървесина пр.м3 30 

втч Други   м3   



 

- ДРЕБНА  м3   

втч Ритловици   м3 65 

втч Саръци   м3 60 

втч Технологична дървесина пр.м3 30 

-ДЪРВА    м3   

втч Технологична дървесина пр.м3 30 

втч ОЗМ     м3 65 

втч Дърва   пр.м3 30 

          

 - ШИРОКОЛИСТНИ     

- ЕДРА          

- Трупи за шперплат     

втч Букови   м3 130 

- Трупи за фурнир     

втч Букови   м3 140 

втч Дъбови   м3 270 

втч Ясен     м3 270 

втч Други   м3 240 

- Трупи за бичене > 50 см.     

втч Букови   м3 130 

втч Дъбови   м3 180 

втч Ясен     м3 180 

втч Тополови   м3 90 

втч Липа     м3 90 

втч Явор     м3 140 

втч Церови   м3 90 

втч Редки дървесни видове м3 150 

втч Други   м3 80 

- Трупи за бичене > 30 см.     

втч Букови   м3 100 

втч Дъбови   м3 150 

втч Ясен     м3 150 

втч Тополови   м3 70 

втч Липа     м3 70 

втч Явор     м3 150 

втч Акация   м3 80 

втч Церови   м3 85 

втч Редки дървесни видове м3 120 

втч Други  м3 80 

- Трупи за бичене от 18 до 29 см.     

втч Букови   м3 85 

втч Дъбови   м3 120 

втч Церови   м3 80 

втч Тополови   м3 70 

втч Липа     м3 70 

втч Акация   м3 70 

втч Редки дървесни видове м3 95 

втч Ясен     м3 95 



 

втч Трепетлика   м3 70 

втч Явор     м3 95 

втч Други   м3 70 

- Траверси       

втч Бук     м3 130 

втч Дъб     м3 200 

втч Церови   м3 100 

- Тунелни подпори     

втч Други   м3 90 

- Технологична дървесина     

втч Букова   пр.м3 48 

втч Дъбова   пр.м3 48 

втч Тополова, липова и други меки широколистни 
пр.м3 

36 

втч Акациева   пр.м3 40 

втч Церова   пр.м3 48 

втч Други   пр.м3 48 

- С РЕДНА      

- Трупи за бичене от 15 до 17 см.     

втч Букови   м3 80 

втч Дъбови   м3 90 

втч Церови   м3 75 

втч Тополови   м3 60 

втч Акация   м3 60 

втч Липа м3 60 

втч Редки дървесни видове     м3 80 

втч Други   м3 60 

- Технологична дървесина         

втч Букова     пр.м3 46 

втч Дъбова   пр.м3 46 

втч Ясен     пр.м3 46 

втч Червен дъб   пр.м3 46 

втч Тополова, липова и други меки широколистни 
пр.м3 

36 

втч Акациева   пр.м3 40 

втч Церова   пр.м3 46 

втч келяв габър   пр.м3 46 

втч Други   пр.м3 46 

- Греди обли       

втч Акациеви   м3 80 

втч Други   м3 80 

- Минни подпори       

втч Акациеви   м3 90 

втч Други   м3 90 

- Колове за лозя       

втч Акациеви   м3 90 

втч Други   м3 90 

- ДРЕБНА        



 

- Технологична дървесина.     

втч Букова   пр.м3 46 

втч Дъбова   пр.м3 46 

втч Ясен     пр.м3 46 

втч Тополова, липова и други меки широколистни 
пр.м3 

36 

втч Акациева   пр.м3 40 

втч Церова   пр.м3 46 

втч келяв габър   пр.м3 46 

втч Други   пр.м3 46 

- Колове       

втч Акация   м3 75 

втч Други   м3 75 

- ДЪРВА        

- Технологична дървесина.         

втч Букова     пр.м3 46 

втч Дъбова     пр.м3 46 

втч Ясен     пр.м3 46 

втч Тополова, липова и други меки широколистни 
пр.м3 

36 

втч Акациева     пр.м3 40 

втч Церова   пр.м3 46 

втч Други   пр.м3 46 

-озм         

втч Дъбови   м3 100 

втч Букови   м3 85 

втч Ясен     м3 90 

втч Церови   м3 90 

втч Топола, Липа   м3 70 

втч Акациева   м3 70 

втч Редки дървесни видове м3 90 

втч Други   м3 90 

- ДЪРВА       

втч Широколистни - меки пр.м3 35 

втч Широколистни - твърди пр.м3 46 

 втч Акация   пр.м3 40 

 

 

     II. Други 

Категория / Сортимент  Мярка  

Единична цена на иглолистни 

трупи франко натоварено на 

превозно средство 

Трупи за бичене над 30 см. бб м3 100 

Трупи за бичене над 30 см. чб м3 95 

Трупи за бичене 18-29 см. бб м3 90 

Трупи за бичене 18-29 см. чб м3 85 

 



 

III. Продажба на дърва за горене на физически лица по чл. 71, ал. 1, т.2 и 3 – събиране на 

остатъчна нестандартна дървесина след приключване на сечта. 

Категория / Сортимент  Мярка  
Единична цена 

лв./куб. м. без ДДС 

Дърва за горене  пр.м3 15 

 

IV. Продажба на дървесина по чл. 71, ал. 1, т. 4 – дървесина със среден диаметър  

– до 14 см. 

Категория / Сортимент  Мярка  
Единична цена 

лв./куб. м. без ДДС 

Технологична дървесина – твърди широколистни пр.м3 30 

Технологична дървесина – меки широколистни пр.м3 25 

Дърва за горене – твърди широколистни пр.м3 30 

Дърва за горене – меки широколистни пр.м3 25 

Дърва за горене – акация пр.м3 30 

       

      V. Други 

Категория / Сортимент Мярка 
Цена на дървесина на тон  

натоварено на превозно средство  

Техн. дървесина - игл. и меки 

широколистни 
Тон 75 

Техн. дървесина - твърди 

широколистни  
Тон 85 

Дърва за горене  - игл. и меки 

широколистни 
Тон 75 

Дърва за горене  - твърди 

широколистни  
Тон 85 

 

     VI. Продажба на иглолистна дървесина добита от санитарни сечи: 

Категория / Сортимент  Мярка  
Единична цена на иглолистна 

дървесина от временен склад 

Трупи за бичене над 30 см – бб / чб м3 75 

Трупи за бичене 18-29 см – бб / чб м3 65 

Едра техн. дървесина пр. м3 35 

 

 

Изготвил: ……(П)…                                                                                             Директор:……(П)……            

(…чл. 59 от ЗЗЛД….– Лесничей при ТП)                                                         (…чл. 59 от ЗЗЛД….) 

 


