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Гр.Костенец, обл. Софийска, ул."Иван Вазов" № 2, тел: 07142/ 20-36 
e-m@il: obs kostenetz(щabv.bt!.

П РОТОКОЛ 

№18 

от заседан 
I 

на Общински съвет - Костенец 
проведено на 25 ноември 2021 година 

ПРЕПИС! 

На основание чл.21, ал.1, т.8 чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.111 - 114 от Закона за горите и чл. 7 от 
Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските 

територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти, с поименно гласуване с 12 гласа «за», 3 «против» и О 

«въздържал се», Общински съвет - Костенец прие 

Р ЕШЕНИЕ 

№165 

Общински съвет - Костенец приема цени за продажба на дървесина, съгласно 

Приложения № 2, 3, 4, 5, 6 и 7: 

Чрез продажба на стояща дървесина на корен; 

Чрез добив и продажба на дървесина. 

BEyJ КОСТЕНЕЦ:/п/

····�························ 
ВЯРНО 

____ . . ......................... . 
/К. БОН 



:�;i� ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
�ij[�\ 2030 rp. К?стевец , ул. Иван В�ов 2 тел/фщсе +3591142Д234;2308-

\f}fj/;;/ e�mail: kostenetz� adm@kostenetz,com, www1ostenetz�com 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОIIД>► 

гр.КОСТЕНЕЦ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Цени на стояща дървесина на корен /свежа/ 

Категория / Сортимент ri-1 -_-·_--_-______ т_а_к_с_и_н_а-тк_о._р�н за 1 мЗ пл. _ -----� 

Цени без ДДС Цени с ДДС
-1 

г----------�-----j I 
ИГЛОJШСТНИ 

iLfJ.P. 

- Трупи за бичене> 50 см - I а клас
вт.ч. ела
вт.ч. смърч
в т.ч. б.мура 
в т.ч. бял бор 
в т.ч. черен бор 
в т.ч. зелена дуглазка 
- Tpyrrn за бичене> 30 см - I клас

!----- .. .. . - ·  · · ··· -· - -- . 

в т.ч. ела
, т.ч. смърч
в т.ч. б.мура 

- -

в т.ч. бял боЕ 
�.т.ч. ч�ен бор
�т.ч. "з��е!_!а дуглазка 

-

- Трупи за бичене от 18 до 29 см - П клас 
вт.ч. ела 
в т.ч. смърч 
в т.ч. б.мура 
в т.ч. бял бор 
в т.ч. черен бор 

� 't.C 

в т.ч. зелена дуглазка 
IСРЕдНА 
- Трупи за бичене от 15 до 17 см
в т.ч. ела 
вт.ч. смърч 

---.. -�_-,. .. �---

100,00 лв. 
--

100,00 лв. 
110,00 лв. 
75,00 лв. 
74,ООлв. 

100,00 лв. 

95,00 лв. 
95,ООлв. 

105,00 лв. 
70,00 лв. 
62,00 лв. 

100,00 лв. 

70,00 лв. 
70,00 лв. 
70,00 лв. 
60,00 лв. 

-----

55,00 лв. 
70,00 лв. 

65,00 лв. 
65,00 лв. 

120,00 лв. 
120,00 лв. 
132,00 лв. 
90,00 лв. 
88,80 лв. 

120,00 лв. 

114,00 лв. 
----_.._ .. .........., 

114,00 лв. - -� 

126,00 лв. 
·-

84,00 лв. 
74,40 лв. 

120,00 лв. 

84,00 лв. 
84,00 лв. 

�•-__ y _ ,p,,r -

84,00 лв. 
72,00 лв. 
66,00 лв. 
84,00 лв. 

78,00 лв. 
78,00 лв. 



[в т.ч. б.мура 65,0 0 лв. 7 8,00 лв. ! 
в т.ч. бял бор -----------+----------__;5_ 4..:...,О_О _ л_в _.-+-__________ 6-'4 ,"-8 _0_л_в_�· 
в т.ч. черен бор 44,00 лв. 52, 8 0 лв. 
в т.ч. зелена ду�._л_аз_к_а _________ ,, _____ __________ 6_5.:...,О _О _ л _в_ . ....___ __________ 7_8-=''-О_О _л_в-j. 
!-Други 
в т.ч. обли греди 35,00 лв. _ 4 2,0 0 лв. 

_____ ........ ___________ 4--________ ..::..._ __ 1--_______ --- -------------! 
в т.ч. минни подпори 4 5,00 лв. 54,0 0 лв. 
в т.ч. технологична дървесина 30,00 лв. 36,00 лв. 
ДРЕБНА. 

!!.:_ч_. р,_и_т_л __ о_в_и_ц.;..и ________ -+ _______ __;;.3..;.5.:..,О:...;О;..л;.;.:в:...;.-1--------------4-2'--,О-О _л_в _.�
в т.ч. технологична дървесина 30 ,00 лв. ! 36,00 лв. 
!дЪI ВА.

·- -�-

в. т.ч. технол_огична дървесина 30,00 лв. ---,36,00 лв. 
в т.ч. дърва за горене 30,00 лв. ----'-------'�---------------- 36,00 лв.---------�-..... ----
101.,.,: 

в т.ч.ОЗМ 

Категория / Сортимент 

t:arA. 

- Трупи за фурнир
в т.ч. букови
в т.ч. дъбови 
- Трупи за шпершrат

5О ,оо-;{
�г ______ � _______ 6_0_;,,_ОО_лв_.-1 

_________ т_акси на корен за 1 мЗ пл.
Цени без ДДС Цени с ДДС 

ШИРОКОЛИСТНИ ---=------------- -

139,00 лв. 166,80 лв. 
139,00 лв. 166,80 лв. 

в т.ч. букови 115,00 лв. 138,00 лв. 
в т.ч. дъбови ··-·"·--------'---------1_1 _7 "-,О _О _л_в _ . ....___ __________ 14_0

-'
, ... 4_0_л_в_. � 
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.;,,,,;�9 лd
lв т.ч. дъбови 80 ,00 лв. 96,0 0 лв. i--...;...;_------------------------''----!--- ----•------------'---_.,j

т.ч. ясен 8 0,00 лв. 96,0 0 лв. 
в т.ч. липови 50 ,00 лв. 60,0 0 лв. 
в т.ч. тополови 45,00 лв. 54,00 лв. 
в т.ч. церови 58,00 лв. 69,60 лв. 
___ _._ ____________ +---------"---�,-------------'---� 

в т.ч. акация 40,00 лв. 48 ,0 0 лв. 
в т.ч. редки дървесни видове 100 ,0 0 лв. 120,0 0 лв. 

·-·-----'------+---�,��---'----+------------�-�

в т.ч. други 100,00 лв. 120,0 0 лв. 
-Трупи за бичене > 30 см - I клас � ........ -------------т------------.---------------� 
в т.ч. букови 65,0 0 лв. 78 ,0 0 лв. 
t-----''-----··------·---+--------;..:..<.,:,..,:_:.::;..�------------'---_;,.:;.:;;,,,,;,,... 

в т.ч. дъбови 75,0 0 лв. 90,00 лв. 
t----'-'------------+---------��;..;.;;;�,.;._;......, _______________ --""---в т.ч. ясен 
в т.ч. липови 
в т.ч. тополови 
в т.ч. церови 
в т.ч. акация 
в т.ч. редки дървесни видове 

72,00 лв. 8 6,40 лв. 
45,0 0 лв. 54,00 лв. 
40,00 лв. 48,00 лв. 
53,00 лв. 63,60 лв. 
40 ,00 лв. 48 ,00 лв. 
90,00 лв. 108,00 лв. 



lв_т.ч. други 
- Трупи за бичене от 18 до 29 см - П мае

в т.ч. букови
в т.ч. дъбови
в т.ч. ясен 
в т.ч. липови 

··--

в т.ч. тополови
--

в т.ч. церови
в т.ч. акация
в т.ч. редки дървесни видове
в т.ч. други
ICP[rnl�. 

- Трупи за бичене от 15 до 17 см
в т.ч. бz:ков�
1В т.ч. дъбови
в т. ч. липови 1 

- Технологична дървесина/средна,дребна,дърва
в т.ч. букова
в т.ч. дъбова
в т.ч. липова
в т.ч. тополова
в_ т.ч. церова 
в т.ч. акация 
- Колове за малини и лозя
в т.ч. акация
в т. ч. ·други 
-ОЗМ

·~--·-·_ ... _____ 

в т. ч. букови 
в т.ч. дъбови 
- Дърва за горене
в т.ч. широколистни - меки 
J т.ч. широколистни - твърди 

Изготвил.:() / 

3/�f<' , 7 инж.Илия с \ ,· · -�- .., 

/ [./ V 

90,ООлв. 108,00 лв. 

65,ООлв. 78,00 лв. 
70,00 лв. 84,00 лв. 
70,ООлв. 84,00 лв. 
50,00 лв. 60,ООлв. 

--

40,00 лв. 48,ООлв. 
60,00 лв. 72,ООлв. 
40,00 ЛВ: 48,00 лв. 
75,00 лв. 90,ООлв. 
75,00 лв. 90,00 лв. 

�"" 

55,ООлв. 66,00 лв. 
60,00 лв. 72,00 лв. 
40,00 лв. 48,ООлв. 

48,00 лв. 57,60 лв. 
--

50,00 ЛБ. 60,00 лв. 
38,00 лв. 45,бОлв. 
45,ООлв. 54,00 лв. 
60,00 лв. 72,00 лв. 
40,00 лв. 48,ООлв. 

·-- --

25,00 лв. 30,00 лв. 
25,ООлв .. 30,00 лв. 

54,00 лв. 64,80 лв. 
54,00 лв. 64,80лв. 

36,00 лв. 43,20лв. 
44,00 лв. 52,80 лв. 



ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 
2030 rp„ I{р�нец , ул •. Иван: &3® Z, �л/ф�щс +3597142/3234;2.ЭQi 

e-..щait k�netz
c_ 
adm@k�tenetz;_CQЩ www.kosteneщ,com 

ОБЩШIСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД" 

гр.КОСТЕНЕЦ 

ПРИЛОЖЕШIЕ Ш 

Цени на добита дървесина от временен склад/свежа/ 

• 

,., 

--
Категория 1 . с r --�имент 1 Продажни цени в лв. за 1 пл. мЗ от временен склад 

Цени безДДС 

1 

иглолистни 

�1:' nD,.lo� 
' 

- Трупи за бичене> 50 см - I а клас
в т.ч. ела
вт.ч. смърч
в т.ч. б.мура __ .
в т.ч. бял бор
в т.ч. черен бор
в т.ч. здгл 

- -- -

~·

- Трупи за бичене > 30 см - I клас
в т.ч. ела 

·-

в смърч 
в т.ч. б.мура 
в т.ч. бял бор 
в т.ч. черен бор 
в т.ч. зелена дуглазка 
- Трупи за бичене от 18 до 29 см - II клас
в т.ч. ела -· -
в т.ч. смърч

!_Т.ч. б.мура
в т.ч. бял бор

. �-

в т.ч. черен бор
в т.ч. зелена дугл�ка

-= -

11

- Трупи за бичене от 15 до 17 см
в т.ч. ела
!3Т.ч. смърч

-

в т.ч. б.мура

125,00 лв. 
125,00 лв. 

135,00 лв. 
100,00 лв. 
99,00 лв. 

125,00 лв. 

125,00 лв. 
125,00 лв . 
125,00 лв. 
100,00 лв. 
99,00 лв. 

125,00 лв. 

95,00 лв. 
95,00 лв. 
95,00 лв. 
87,00 лв . 
77,00 лв. 
95,00 лв. 

\"'7 

90,00 лв. 
90,00 лв. 
95,ООлв. 

ЦенисДДС 

150,00 лв. 
150,00 лв. 
162,00 лв. 

.. 

120t00 лв. 
118,80 лв. 
150,00 лв. 

150,00 лв. 
150,00 лв. 
150,00 лв. 
120,00 лв. 
118,80 лв. 
150,00 лв. 

114,00 лв. 
114,00 лв. 
114,00 лв. 
104,40 лв. 
92,40 лв. 

114,00 лв. 

108,00 лв. 
108,00 лв. 
114,00 лв. 

Крайна цена с вкл. 
добив,товарене и 

разтоварване, трансп 
орт и такса за 
издаване на 

превозен билет 

·-



IB т.ч. бял бое
:в т.ч.�ерен бор :_ 
в т.ч. зелена дуглазка 
-ДЕуги -
в т.ч. обли греди 
в т.ч. минни подпори 
в т.ч. технологична дървесина 

... -

-в т.ч. ритловици 
в т.ч. технологична дървесина 
;-:---···-

-_ 

, в. т. ч. технологична дървесина 
в т.ч. дърва за горене пр.мЗ 
IОЗМ: 
вт.ч. озм

Категория / Сортимент 

. ---

80,ООлв. 
70,00 лв. 
95,00 лв. 

60,ООлв. 
70,00 лв. 
52,00 лв. 

60,00 лв. 
52,ООлв. 

. 

52,00 лв. 
52,ООлв. 

71,00 лв. 

96,00 лв. 
84,00 лв. 

114,00 лв. 

72,00 лв. 
84,00 лв. 1 

62,40 лв. 

72,00 лв. 
62,40лв. 1 

62,40 лв. 
62,40 лв. -----
85,20 лв.

Продажни цени в лв. за lпл. мЗ от временен склад 
ЦенибезДДС Цени сме 

-.л-

,· ., ·-· 
-

ШИРОКОЛИСТНИ 

..,.,..._,, _ __,__ ·1------
Е"ПD ... 

; 

- Трупи за фурнир
в т.ч. букови 169,00 лв. 202,80 лв . 

. 

в т.ч. дъбови 169,00 лв. �02,80 лв. 
- Трупи за шперплат
в т.ч. букови

.............. 

140,00 лв. 168,00 лв. 
в т.ч. дъбови 142,00 лв. 170,40 лв. 
- Трупи за бичене > 50 см - I а клас

1---· 

в т.ч. букови 93,00 лв. 
._ __, 

111,60 лв . 
в т.ч. дъбови 103,00 лв. 123,60 лв. 
вт.ч. ясен 102,00 лв. 122,40лв. 
в т.ч. липови 75,00 лв. 90,00 лв. 
в т.ч. тополови 70,00 лв. �4,00 лв. ... 

iB . церови 80,ООлв. 96,00 лв . 
в т.ч. акация 70,ООлв. 84,ООлв. --
в т.ч. редки дървесни видове 120,00 лв. 144,00 лв. 
вт.ч. други 120,00 лв. 144,00 лв. 
;._!Р.J.ПИ за бичене> 30 см - I клас 
в т.ч. букови 93,ООлв. 111,60 лв. 
в т.ч. дъбови 103,00 лв. 123,60 лв. 
в т.ч. ясен 102,00 лв. 122,40 лв. 

. 

в т.ч. липови 75,00 лв. 90,00 лв. 
в т.ч. тополови 70,00 лв. 84,ООлв. 
в т.ч. церови 80,00 лв. 96,00 лв. 
в т.ч. акация 70,00 лв. 84,00 лв. 

--..----.. 

в т.ч. редки дървесни видове 120,00 лв. 144,00 лв. 
в Т.Ч_:�J'УГИ ·-· 120,00 лв. 144,00 лв. 
- Трупи за бичене от 18 до 29 см - П юrас
в т.ч. букови 88,ООлв. 105,60 лв. 
в т.ч. дъбови L 102,00 лв. 122,40лв.· 

·-
,. __ ,. ____ , ____ 

----
_,_...,,_ 

---= ........... -
-·�·-



в т.ч. ясен 
в т. ч. липови 
в т. ч. тополови 
в т.ч. церови 
в т.ч. акация 

!J-Ч:_Еедки дървесни видове
1
в т.ч. други 

-

IC!JIIDЖ.a. 

100,00 лв. 
74,00 лв. 
66,00 лв. 
68,00 лв .. 
66,00 лв. 

109,00 лв. 
109,00 лв. 

- Трупи за бичене от 15 до 17 см
в т.ч. букови 70,ООлв. 
в т.ч. дъбови 72,00 лв. 
в т.ч. липови 68,00 лв. 

- Технологична дървесина/средна,дребна,дърва
iв т.ч. букова 
в т.ч. дъбова 
в т.ч. липова 
fв · ч. топо;�;а 
1; 1. ч. церова 
в т.ч. акация 
1- Колове за мал.:,,;..ни и лозя
в _т. ч. акация

-

в т.ч. други
-ОЗМ

в т.ч. букови 
в т.ч. дъбови 
- Дърва за горене

. . .... ,..,. 

в т.ч. широколистни - меки пр.мЗ
в т.ч. широколистни бк пр.мЗ 
в т.ч. широколистни дъб пр.мЗ 
Дърва за огрев местно 
население от бук и гбр 
Дърва за огрев местно 
Н' 11ение от дъб 
.._ 

Дърва за огрев местно 
население от ак, брз, 
липа,топола 

!Дърва за огрев 
�.население за социално 
пенсионери над 80 
инвалиди над 
ветерани,участвали 
Втората световна 
военноинвалиди 
военнопострадали 
иглолистни и 
Товарене и разтоварване 1 

Товарене и разтоварване 
пр.м.�

78, ООлв. 
--

82,ООлв. 
58,00 лв. 
56,00 лв. 
68,ООлв. 
64,00 лв. 

65,00 лв. 
65,00 лв. 

78,ООлв. 
82,00 лв. 

61,00 лв. 
89,00 лв. 
92,00 лв. 

42,00 лв./пр.м.куб 

47,00 лв./пр.м.куб 
-

29,00 лв./пр.м.куб 

37,00 лв./пр.м.куб 

120,00 лв. 
88,80 лв. 1 
79,20 лв. 
81,60 лв. 1 
79,20 лв. 

130,80 лв. 
130,80 лв. 

84,00 лв. 
86,40 лв. 1

81,60 лв. 

93,60 ЛВ. 

98,40 лв. 
69,60 лв. 
67,20 лв. 
81,60 лв. 
76,80 лв. 

78,00 лв. 
78,ООлв. 

93,60 лв. 
98,40 лв. 

73,20 лв., 
_106,SQ лв. 

-- ·----,·--►-

110,40 лв. 

50,40 лв./пр.м.куб 721,60 лв./10 пр.мЗ 

56,40 лв./пр.м.куб 781,60 лв./10 пр.мЗ 

34,80 лв./пр.м.куб 565,60 лв.110 пр.мЗ 

44,40 лв./пр.мЗ 661,60 лв./10 пр.м3 

75,40 лв./пр.м.куб 

7,54 лв./пр.м.куб 



jтранспортна услуга от 1 
140,40 лв./пр.м.куб. временен горски склад до 

1 клиент за 10 пр.м.1суб_ 
----L---------➔--------------t--------------1 

Транспортна услуга от 1 
временен горски склад до 

1 
1клиент за 5 пр.м.куб � 

Цената на дървата е франко временен склад 

70,20 лв./ пр.м.куб. 

Право да закупят на посочените цени имат физически лица с постоянен адрес в Община Костенец 
до 10 пр.мЗ на домакинство 
Право да закупят дърва имат граждани, които са заплапrrи дължимите данъци към Община Костенец. 
Социално слаби,пенсионери над 80 год.,инвалиди над 80%, ветерани,участвали във Втората световна 
воv.на,военноинвалиди и военнопострадали имат право да закупят 
5 пр.мЗ на крайна цена от 66,lблв 
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ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД» 
гр.КОСТЕНЕЦ 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 
Цени на стояща дървесина на корен за сухата и повредена дървесина от биотични 

и абиотични въздействия 

· Категория / Сортимент такса на корен за 1 мЗ IИ.
1---------------..__ __ Ц.,__ени __ бе_з..,_@�С ___ ----- Цени.�,_С __ ----1 

ИГЛОJШСТНИ 

в т.ч. ела 65,00 лв. ,-
-·----

78,00 лв. 
1-----------~·-·-----------···�--.. �-- r---. =-

в т.� смъеч 65,0 0 лв. � 78,00 лв. 
в т.ч. б.мура 65,00 лв. ! 

---
78,00 лв. 

в т.ч. бял бор 60,00 лв. 72,00 лв. 
в т.ч. чер�н б:...::оL..---------........\-----___;5�5�,0:....:0:....:л:;;;в:..:.._,_ ________ 6_6...,,О_О_л_в

---t
. 

в т.ч. зелена дуГ)!__аз;:;::ка::__ ___ �--.....L-------=-65�,�о.:..о .::Л=В·:.__ ________ 7_8-", _ОО_лв_.
-t 

- Трупи за бичене > 30 см - I клас 
в т.ч . ..;.ел ___ а:...-__________ ___,1------ 60,00 лв. ·---·--�-- 72,00 лв.

1,;:в�т:..:..ч.;;:·;...;с�м::,;;ъ;.�;.;;.ч __________ ......,. ______ 6 ..... О,:...О_О _л_в • .,..,.. _________ 72_,_О_О_л_в."""1 
в т.ч. б.мура 60,00 лв. 72,0 0 лв. 
в_т.ч. бял�_.:..;б::.;;О:rР:-- . ---------r-4-------=-5..:.Sz.;:,0:..:0...:.Л::B�. +----------:6

-:-
6�,О

-:-
О _лв

----!
. 

в т.ч. черен бор 50,00 лв. 60, 00 лв. 
J.;;в;...т:..:.·.;;.ч·;..;з.;;.ел;..;е_н.=а...:.д_,,уr:_лаз_к_а _______ ..._--,-----6--0,'-О_О _л_в_. _________ , 72,00 лв.

за бичене от 18 до 29 с.14 - П клас 
jвт.ч. ела 
вт.ч. смърч 
вт.ч. б. а 
в т.ч. бял бор 

-Т 

55,ООлв. 
55,ООлв. 

. за бичене от 15 до 17 см 

50 ,00 лв. 

66,ООлв. 
66,ООлв. 
66,ООлв. 
60 ,00 лв.
54,00 лв . 

60,00 ЛВ: 



--

в т.ч. смърч 50,00 лв. 60,00 лв. 
в т.ч. б.мура 50,00 лв. 60,00 лв. 
в т.ч. бял бор 45,00 лв. 1 54,00 лв. 
в т.ч. черен бор ' 40,00 лв. 48,00 лв. 

55,00 лв. 66,00 лв. в т.ч. зелена дуглазка 
IVкл.,Vкл.и VI кл. За всички дървесни иглолистни видове чб;бб;ела;см;бм 

в т.ч. обли греди 20,ООлв. 24,00 лв. 
в т.ч. минни подпори 20,00 лв. 24,ООлв. 
в т.ч. технологична дървесина 20,00 лв. 24,ООлв. 
, .. ,! ... �•� -:t�' 'i� 

о Jrt� .. _ .--�- 1-"-· .

в т.ч. ритловици 22,00 лв. 26,40 лв. 
в т.ч. технологична дървесина 20,00 лв. 24,00 лв. 
��: �1.1�-Т\ 11. ,1Ъl'Т\!\. 

в. т.ч. технолог.дървесина за м3 20,ООлв. 24,00 лв. 
в т.ч. дърва за горене за !'13 20,00 лв. 1 __ _,_ 24,00 лв . 

. , 

озм 35,00 лв. 42,ООлв. 

Категория / Сортимент такса на корен за 1 мЗ ш1. 
ЦенибезДДС ' Цени сДДС !

ШИРОКОЛИСТIШ 

·-:/ -� •· ,,.,_, il �VfL} ·•
.. , � �.-... 

- Трупн за бичене > 50 см - I а клас
в т.ч. букови 
в т.ч. дъбови 
в т.ч. ясен 
в т.ч. липови 
в т.ч. тополови 
в т.ч. церови --
в т.ч. акация 
в т.ч. редки дървеснивидове 
вт.ч. други 
- Труци за бичене> 30 см - I IOiac
в т.ч. букови
в т.ч. дъбови 
в т.ч. ясен 
в т.ч. липови 
в т.ч. тополови 
в т.ч. церови 
в т,q, акация 
в т.ч. редки дървесни видове 
в т.ч. други 
� Трупи за бичене от 18 до 29 см - П клас 
в т.ч. букови 
в т.ч. дъбови 
в т.ч. ясен 
в т.ч. липови 
в т.ч. тополови 

�\) 

60,00 лв. 
65,00 лв. 
72,00 лв. 
45,00 лв. 
40,ООлв. !_ 
53,00 лв. 
40,00 лв. 
90,00 лв. 
90,00 лв. 

55,00 лв. 
60,00 лв. 
67,00 лв. 
40,00 лв. 
35,00 лв. 
48,ООлв. 
35,00 лв. 
85,00 лв. 
85,00 лв. 

53,00 лв. 
60,00 лв. 
65,00 лв. 
39,00 лв. 
31,00 .'IВ. 

1 . -

72,00 лв. 
78,00 лв. 
86,40 лв. 
54,00 лв. 
48,00 лв. 
63,60 лв. 
48,00 лв. 

108,00 лв. 
108,00 лв. 

66,00 лв. 
72,ООлв. 
80,40 лв. 
48,00 лв. 
42,00 лв. 
57,60 лв. 
42,00 лв. 

102,00 лв. 
102,00 лв. 

63,60 лв. 
72,ООлв. 
78,00 лв. 
46,80 лв. 

37,20 лв. 



r
в т.ч. церови 
в т.ч. акация 
!3 т.ч. редки дървесни IJид�Je
в т.ч. други 
,. 

,. " .i

- Трупи за бичене от 15 до 17 см
в т.ч. букови 

1--------.. -- . 

. в т.ч. дъбови 
в т. ч. липови 

,., __ 

- Технологична дървесина/средна,,цребна,дърва
в т.ч. б�.9ва
в т.ч. дъбова
в т.ч. липова
в т.ч. тополова 
в т.ч. церова 
в т.ч. акация 
-ОЗМ
в т.ч. букови 
в т.ч. дъбови 
� Дърва за горен� 
�.ч. широколистни - меки 
в т.ч. широколистни - твърди бк и rбр 

�И:ЕО�О;l!
И

СТНИ 
- твърди дъб 

И 
Цр 

ироколистни -други твърди 

.. 

50,00 лв. 60 ,00 лв. 
зо,оолв. j 36�00 лв. 
70,ООлв.

i==:: 
84,00 лв. 

.. 70,00 лв. . .. 84,00 лв . 

48,00 лв. 57,60 лв. 
50,00 лв. 1 60,00 лв. 
30,ОО лв. 1 36,00 лв. 

.. 48,00 лв. 
, 

57,60 лв . 
50,00 лв .. 60,00 лв. 

·---·---

28,0 0 лв. 33,60 лв. 
26,00 лв. 31,20 лв. 
50,ООлв. 60 ,ОО лв. 
30,00 лв. 36,00 лв. 

48,00 лв. 57,60 лв. 
52,00 лв. ! 80,40 лв. 

! 
26,ООлв. \ 31,20 лв. 
48,00 лв. 57,60 лв. 
50,00 лв. 60,00 лв. 
42,ООлв. 50,40лв. 
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ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД»
гр.КОСТЕНЕЦ 

ПРИЛОЖЕНИЕ V 
Цени от временен склад за сухата и повредена дървесина от биотични 

и абиотичнти въздействия 

,_ 

__ .__ j_ --·-

Кат егория / Сортимент МиЮ!мални щюдажни цени в лв. за 1 мЗ от щ,еменен склад 
Цени без )ЩС 1 --- ЦенисДДС 

--
иглолистни 

- Т 'ПИ за бичене> 50 с�,:м�-I=-а=-=кл;.:.:ас:::,,.. __ �----------------1----------------,

1 в т.ч. ела 95,00 лв. 114,00 лв. 
в т.ч:_Емър,_ч _________ �--+----------� __ 9-'5,'-О _О_л _в.-+-__________ 1_1_4�,О_О_л_в.
в т.ч. б.мvра 95,00 лв. 114,00 лв. ---·--·----
в т. ч. бял бо 90,00 лв. 108,00 лв. 

,в т.ч. ч ерен бор 85,00 лв. 102,00 лв. 
в т. ч . зелена дутл�ка ·--------4---------·�----9_5..:..,О_О_лв_.+-_________ .......;1;.;.1..с4�,О..;О..сл_в....,.
- Трупуr за бичене > 30 сы - I клас 

1-В_Т_._ч._е_л_а ___________ , _____ ,. ---1--------�--�0,00 ЛБ, 108,00 ЛВ. 

90,00 лв. 108,00 лв. 
90,00 лв. 108,00 лв. 
85,00_::1,в. 102,00 лв. 

1-в_т_._ч._ч_е_,.µе_н_б�о._ _________ -1-___________ 8_0�,О_О_л_в_. ___________ 9�,00 лв.
вт.ч .зелена�лазка_�--- , __ _,_ ____________ 90...:,_оо_.лв.:..L._.. ______ 128,ООлв. 

с----·· 
iв т.ч. ела 
ВТ.Ч. СМЪРЧ 

в т.ч. б.мvnа 
в т.ч. бял бор 
вт.�е н боо 

_____ .. 

- --·-

в т.ч. зелена ;wглазка 

вт.ч. ела 
ВТ.Ч. СМЪDЧ ----·
в т.ч. б.мvра 

lв т.ч . бял бор 

·-
-· 

-----..... ·--·-
�ту.черен fup _________
в т.ч. зелена �_глазка 

. т оvпиза б 18 29 иченеот !!Е 

('l'I .UI \ 

см- п клас 
·--

85,00 лв. t ·-----· ... 102,ООлв� 
85,00 лв. 102,ООлв. 

-·-�--··---85,00 лв .. 102,00 лв. 
80,ООлв. 1 _________ ... ,.. 96,00 Л.!3:_ 
75,00 лв. 90,00 лв. 
85,00 лв. )0210�, 

• Тоvпи за бичене от 15 до 17 см 

-

80,00 лв. 96,00 лв. 

80,00 лв. 96,ООлв. 
80,00 лв. 96,00 лв. 
75,00 лв. 90,00 лв. 

,,.� _____ _,_,,,___ '70,00 лв. 84,00 лв. 1 
80,00 лв. ! 

.. �--
96 00 лв. 

Nкл.,VЮI.И VI кл. За всИЧRИ дъ весни иглоJШстни видове чб;бб;ела;см;бм 
47,ООлв. 56,40 лв. 
47,ООлв. 56,40лв. 

в т.ч. технологична дъ весина 47,ОО лв.' 56,40 лв. 

._в_т_.ч..;;";..L..ит....;.сло.;..в _иц--'"-'и'--________ -+ ___________ ..;.5�2,'-'-0-'-О-"'�'-·--·------�-�-
fв'-'т:.:..ч ... '-..т

;.;;
е;.

хн
;;;
о;;.;;л;;;:о;;,

ги
;.;.
ч
.;;
н
;;;;
а

;.;дъ_..;,;;ве.;..;
с

;.;.
ин=а-,_--...,-------,--------·4;,.:..7,:..;.:;ОО_�- 1 

52,00 лв. 
52,ООлв. 



озм 

Каrегория / Сортимент 

... 

1 

- Трупи за бичене> 50 см - I а клас
в т.ч. букови
в т. ч. дъбови
вт.ч. ясен 
в т.ч. липови 
в т.ч. тополови 
в т.ч. церови 
в т.ч. акация 
в т. ч. редки дървесни видове 
в т.ч. д�ти 

-

- Трупи за бич:ене > 30 см - I клас 
в т.ч. букови 
в т.ч. дъбови 
вт.ч. ясен 
в т. ч. пипави 
в т.ч. тополови 
в т.ч. церови 
в т. ч. акация 
в т.ч. редки дървесни видове 
вт.ч.др:rти --
- Трупи за бичене от 18 до 29 см - П клш:
в т. ч. букови
• в т. ч. дъбови
вт.ч. ясен
в т.ч. липови 
в т.ч:. топо:юни 
---

jв т.ч. церови 
\в т.ч. акация 
в т.ч. редки дървесни видове 
в т.ч. :Ц,) /'И 
1< 1••�111 \ 

- ТРУПИ за бичене от 15 до l 7 см
в т.ч. букови 
в т.ч. дъбови 
н т.ч. липови 

- Технологична дървесина/средна,пnебна,дърва
�- букова
в т.ч. дъбова
в т.ч. липова
в т.•1. тополова 
в т.ч. церова 
в т.ч. акации 
-ОЗМ
в т.ч. букови
в т. ч. дъбови
- Дърва за rорсне
в т. ч. ши:хжолистни - меки
в т.ч. широколистни -твърди бк и гбр 
,в т.ч. ШИJ)ОКОЛШ,'ТНИ - твърди дъб и ЦD 

jв т.ч. широколистни -дvvги твърди 

Изготвил: \_/ • fL_ ,.___,_с_ ·-":::_
инж.Ипия Костя"fв / 

1 

---·-·,�---
65,00 лв.1 

.. 

78,ООлв. 1 
-i

Минимални щх1дажни цени лвЛ мЗ от в�менен склад 

=] ЦенибезДДС l ЦенисДДС 
--- ---

ШИРОКОJШСТН:И 1 
1 1 

. --

', 

85,ООлв. 
90,00 л:в. 
97,ООлв. , 
70,00 лв. 
65,ООлв. 
78,ООлв. 
65,ОО� 

115,00 :ui. 
115,00 лв. 

85,00 лв. 1 
90,ООлв. 
97.ООлв.
70 ,00 лв.
65,00 лв,

__ _]�_,_00 лв.
65,00 лв. 

115,00 лв. 
115,ООлв. 

83,ООлв. 1 

--

_._ .. , _  . . . 

--..-. 

102,ООдв. 
108,0 0 лв. 
116,40 лв. 
84,00 ЛJ:I.:.. 

78,00 Л�:.. 

93,бОлв. 
78,ООлв. 

138,00 лв. 1 
13 8 ,00 лв. 

--! ]02,00 ЛВ, 
108,00 лв. 
116,40лв. 
84,00 лв. 
78,00 лв. 
93,60 лв. 
78 ,00 лв. 

138,00 лв. 
138,00 лв. 

·-
99,60;m. 

-т-·-···-90,ООлв. j
95,00 лв. t 

--· 

69,ООлв. ! 
61,00 лв. ! 
80,00 лв.1 
60,00 лв. 

1 00,ООлв. 
100,ООлв. 

78,ООлв.' 
80,00 лв. 
60,ООлв. 

78,ООлв. 
80,ООлв. 
58,00 ill!. 
56,00 лв. -·
80,00 лв. 
60,00 лв. 

78 ,ООлв. , 
82,00 JIB •. 

53,50лв. 
75,50 лв.-
77,50лв. 
69,50лв. 

108,ООлв. 
114,00 лв. .... � ... •.--� 

---- 8 2,80� 
73.20 лв. ·-
96,00 лв. 
72,00 лв. 

····-

120,ООлв. ---
---·- 120,00 лв. j 

--

93,60 ЛВ. 
96,00 лв. 
72,00 лв. 

93,60лв. 
96,ООлв. 
69,60 лв. 
67,20 лв. ------
96,00 лв. 
72,ООлв. .-

93,60 лв. 
80,40 лв. 1 

64,20 лв. 1 
90 60лв. 
93,ООлв. 

, �-·-----· 
83,40лв. 
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ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД» 
rр.КОСТЕНЕЦ 

ПРИЛОЖЕНИЕ VI 
Цени за ползване от местно население, желаещи да добият дървесина за лична употреба, 
без право на продажба от суха и паднала маса по списък, одобрен от Кмета на Общината 

1·т-==: 
до 1 О мЗ на домакинство

1 j ИглоJШстен объл дървен 
мярка 1 

! Минимална цена - лв. с
дцс 

г 
материал 

I а клас на сортимента куб.м 80 

г
---+I~кл

-а;·�-а_с_о-рт_и_м-е_н_т,;- куб.м 65 

, II клас на сортимента 

б) среден: 

lll клас на сортимента 

IV и V клас на сортимента 

в)дребен: 

1Дърва 
j 

куб.м 60 

куб.м 

куб.м 30 

куб.м 29 

. а) Дърва за огрев куб.м 28 1 -
---··-'·-- . ,.:,-,,-"···-" ·-

2jШироколистен объл дървен 
---------, 

материал 
-----�----------!<'--�- ., ·------------1

а)дърва за горене от суха и 30 
паднала маса 

._ __ _._ ____________._ _______ �--------�---

Изготвил: 
!) // 

июк.,.., Костян��'; 
<;С?() • ,· . . . 

) '\, .. -.. 

,' у 1 • 
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ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ �<ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД» 

гр.КОСТЕНЕЦ 

ПРИЛОЖЕНИЕ VII 
Цени за сеч и извоз на дървесина до в ременен горски ск:rад 

'-�--�-.......;ц.;:.,е-н..:.о . .L...аз_п
_
и_с_з;.;.а_с

-;.;.
·е_ч--=и=--=-=из.::.;:в:..:о..:.з

_
н.:.:.а:...::д�ъ:..�,:_в..:.е.:..син=а.:...:д:::.о:...::..в

�;,.:..:.
.:.:.:::..:.=...::..;.д...;_ски_;_:__сКJI_:__ад� _____ 

---i 

Категория / Сортимент за lп .мЗ / трупи мЗ 
Цени без ДЦС,без данъци и осигуровки 

ИГЛОЛИСТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ 

·---- ·------�--....-..------1 

за 1 плъ тен куб.м. 
t-�---О-!i-_т_е_лв,�а-_ �--н-а---.г--о_т_1_5-,О-О_л_в_. _д_о_3_5-,О-О_лв __ __,,-ц_е_н_а _т_а_за-Щ>б;;-�е опр ед еля __ j

сина от 15,00 лв. до 35,00 лв. според извозното азстояние 
сина от 15,00 лв. до 35,00 лв. посочено в техн.план 

... юлистни от 15,00 лв. до 20,00 л в . цената за добив се оп еделя 
·-•�-�---4,..,а���---�-.:.....----1-.;__--....:....:.------''--'--------1 

ши околистни от 15,00 лв. до 20,00 лв. според извозното разстояни __ е __ 
посочено в техн.план 

---"-_________ Възобновителни и отгледни сечи 
иглолистни от 17,00 лв. до 23,00 лв. ----· --·-· ------1-�-....... �--..;...�,..;._----+--'------------
ши околистни 

� 
\,:j , Изготвил: 1

-

) 
и
нж.Илия К

остяне/3

.1 

от 17,00 лв. до 23,00 лв. 
посочено в техн.план 

----------


