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4220 гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3, 

Тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51 
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УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

Във връзка с изменение на Наредбата за възлагане изпълнението на дейности в 
горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на 
дървесина и недървесни продукти, Ви уведомявам, че право да закупят дървесина за 
лична употреба имат физически лица – жители на община Кричим, които не са 
търговци, без право на продажба (чл. 71, ал. 2 от Наредбата).  

Желаещите лица, които искат да ползват дървесина по този ред  е необходимо да 
бъдат включени в списъци, изготвени от община Кричим, в съответствие с определения 
лимит за дървата за огрев от склад за продажба на физически лица за лична употреба, 
който за 2019 г. е 750 пр. куб. м. В списъците се включват трите имена, постоянния (не 
настоящ или временен) адрес на не-повече от един член на домакинството, както и 
точно определено количество дървесина, което лицето има право да закупи. Списъците 
се одобряват от директора на ТП „ДЛС - Тракия” в рамките на лимита. 

Заявления за включване в списъка на физическите лица, желаещи да закупят 
дървесина за собствени нужди по реда  на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата, ще се приемат 
в деловодството на община Кричим до 23.08.2019 г.  

Лицата, които са подали заявления в ДЛС Тракия не е необходимо да подават 
нови заявления. Същите ще бъдат включени служебно в списъка изготвен от общината. 

Предоставянето на дървата ще се осъществява по поредност на подаване на 
заявленията и след предварително заплащане на дървесината. 

Дървата за огрев се заплащат по цени, определени в ценоразписа на 
стопанството, които са както следва: 

 дърва за огрев – бук, габър – 46,20 лв. с ДДС/пр. куб. м.; 
 дърва за огрев – дъб – 49,50 лв. с ДДС/пр. куб. м.; 
 дърва за огрев – върба – 25,08 лв. с ДДС/пр. куб. м. 

посочените цени са за стойността на 1 пр. куб. м. дърва за огрев, намиращи се на 
временен склад в гората. 

Всяко лице следва да организира товаренето, транспортирането и 
разтоварването на дървата за огрев от временния склад в гората до дома си. 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 


