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КРИТЕРИЙ  

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОКУПКА НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ НА МЕТЪР, 

ДОБИТИ ОТ ГОРИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 

2022-2023 ГОДИНА, ЗА НУЖДИТЕ НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО  

НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ 

 

 

I. Допустими кандидати - жители на Община Дряново отговарящи на следните 

условия: 

1. Наличие на постоянен и настоящ адрес на територията на Община Дряново за 

последните пет години. 

2. Самотно живеещи пенсионери с доход до размера на 10% над минималната 

пенсия за страната, а именно до 513,70 лева. 

3. Самотни родители (майка/баща) на деца до 18 години, посещаващи редовна 

форма на обучение, с доход до размера на 10 % над минималната работна 

заплата за страната, а именно 781,00 лева. 

4. Кандидатът да не ползва социално подпомагане чрез социални помощи – 

средства в пари и/или натура, които допълват или заместват собствените 

доходи до основните жизнени потребности или задоволяват инцидентно 

възникнали потребности на подпомаганите лица и семейства. 

 

II. Общи условия за кандидатстване 

1. Срок за подаване на Заявление за кандидатстване – до 17:00 часа на  

24.11.2022 г.. 

2. Всеки може да кандидатства за закупуване на дърва за огрев на метър до 5 

пространствени кубични метра (пр. куб.м.). 

3. Цена за 1 пр. куб.м дърва за огрев на метър – 108,00 лева с вкл. ДДС. Цената 

включва доставка до адрес на заявителя.   

4. Всеки кандидат може да се възползва от услугата веднъж за отоплителния 

сезон 2022 – 2023 година  

5. Всеки кандидат, с подаване на заявление за участие  в процедура, се задължа 

да ползва закупената дървесина само и единствено за собствени нужди без 

право да я препродава на трети лица. 

6. Заявлението по образец с необходимите документи се подава лично или чрез 

упълномощено лице в Център за услуги и информация на гражданите на 

община Дряново. 
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III. Документи за кандидатстване 

1. Заявление - по образец 

2. Копие на лична карта 

3. Разпореждане за отпускане на пенсия, издадено от  териториално поделение 

на НОИ – с отразена актуализация към 01.07.2022 г.; 

4. Копие от акт за раждане или друг документ удостоверяващ, че лицето е 

самотен родител; 

5. Удостоверение, издадено от учебното заведение, че детето посещава редовна 

форма на обучение; 

IV. Разглеждане на подадените заявление и класиране на кандидатите: 

1. Разглеждане и класиране на подадените заявленията - до 30.11.2022 г. 

2. Подадените заявления се разглеждат от комисия, назначена със Заповед на 

кмета на Община Дряново.  

3. Комисията запазва правото си да не разглежда Заявления, за които има 

съмнения за невярно декларирани данни. 

 

 

Предоставянето на дърва за огрев на метър, добити от гори общинска 

собственост, за отоплителен сезон 2022-2023 година, за нуждите на 

жителите на община Дряново на преференциални цени ще се извършва до 

изчерпване на количеството. 
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