
1

гр. Враца - ТП ДГС Враца – в двора на ТП 

"Държавно горско стопанство Враца", ул. 

„Скобелев“ № 1

от 09.00 до 18.00 часа

обикновен смърч, 

сребрист смърч и 

кавказка ела

2  гр. Монтана - ул. „Иван Аврамов“ № 16 от 08.00  до 18.00 часа

обикновен смърч, 

сребрист смърч и 

кавказка ела

3 гр. Оряхово - ул. „Коста Лулчев“ № 5 08.30 до 18.00 часа.

обикновен смърч, 

сребрист смърч и 

кавказка ела

Работно време

"Северозападно държавно предприятие"                                                                                                                       

- Враца, Монтана, Оряхово, Троян, Лом, Никипол, Годеч, Угърчин, Ботевград, Ловеч, Плевен, Черни Осъм

Дървесен видАдрес на пункта за продажба №

ИНФОРМАЦИЯ                                                                                                                                                                        

за                                                                                                                                                                                    

адресите на пуктовете, от които могат да бъдат 

закупени живи елхи от граждани във връзка с  

кампания "Посади Надежда" в подкрепа на 

дейността на Фондация "Искам бебе"



4 гр. Троян - ул. „Кирил и Методий“ № 20 от 09.00 до 18.00 часа обикновен смърч

5
гр. Лом - "Държавно горско стопанство Лом", 

ул. „Стамболийски“ № 27
08.00 до 18.00 часа

обикновен смърч, 

сребрист смърч и 

кавказка ела

6
гр. Никопол - "Държавно горско стопанство 

Никопол" –  ул. „Васил Левски“ № 27
от 09.00 до 18.00 часа

обикновен смърч, 

сребрист смърч и 

кавказка ела

7
гр. Годеч - "Държавно горско стопанство 

Годеч" –   пл. „Свобода“, № 3 

09.00 до 12.00 часа и от 

13.00 до 17.00 часа
обикновен смърч

8

гр. Угърчин - "Държавно горско стопанство 

Лесидрен" – организиран пункт в Община 

Угърчин, площад „Свобода“

от 09.00 до 12.00 часа и 

от 13.00 до 16.00 часа. 
обикновен смърч

9
гр. Ботевград - "Държавно горско стопанство 

Ботевград" –  ул. „Цар Освободител“ № 26
08.30  до 18.00 часа

обикновен смърч, 

сребриста ела

10
гр. Ловеч - "Държавно горско стопанство 

Ловеч" –  ул. „Търговска“ № 56
от 08.00 до 18.00 часа обикновен смърч



11
гр. Плевен - "Държавно горско стопанство 

Плевен" –  ул. „Сан Стефано“ № 37
 от 08.00 до 18.00 часа обикновен смърч

12
с. Черни Осъм - "Държавно горско 

стопанство Черни Осъм" –  центъра на селото

от 09.00 до 12.00 часа и 

от 13.00 до 16.00 часа.
обикновен смърч

1
гр. Габрово - ул. "Минзухар" №1 (двора на 

"Държавно горско стопанство Габрово")
от 09.00 до 18.00 ч. обикновен смърч

2

гр. Велико Търново - бул. "България" №23 

(двора на "Държавно горско стопанство 

Болярка")

от 09.00 до 18.00 ч.
обикновена ела, 

обикновен смърч

3
гр. Разград -  ул. "Черна" № 34 (двора на 

"Държавно горско стопанство Разград")
от 09.00 до 18.00 ч.  обикновена ела

4
гр. Горна Оряховица -  площад Георги 

Измирлиев №2 
от 09.00 до 18.00 ч.

бял бор, обикновен 

смърч

5
гр. Силистра - ул. "Добрич" № 55 (двора на  

"Държавно горско стопанство Силистра")
от 09.00 до 18.00 ч.  обикновена ела

"Северноцентрално държавно предприятие"                                                                                                              

- Габрово, Велико Търново, Разград, Горна Оряховица, Силистра     



1

гр. Варна - ул. "Радко Димитриев"  № 10 – 

пред сградата на ТП „Държавно горско 

стопанство Варна“

8,00-17,00 ч. обикновена ела

2

гр. Върбица - площада в центъра срещу 

административната сграда на община 

Върбица 

9,00 -16,00 ч. обикновена ела

3

гр. Добрич - ул. "Марин Дринов"  № 5 – пред 

сградата на ТП „Държавно горско стопанство 

Добрич“

8,30-16,30 ч. обикновена ела

4

гр. Търговище -  ул. "Цар Освободител"  № 

22 – пред сградата на ТП „Държавно горско 

стопанствоТърговище“    

8,00-12,00 и 13,00-

17,00 

обикновена ела, 

обикновен смърч

5

гр. Шумен -  ул. "Петра" № 1 – пред 

сградата на "Североизточно държавно 

предприятие", гр. Шумен

8,30-16,30 ч. обикновен смърч

1
гр. София -  бул. „Христо Ботев„ № 55 - пред 

сградата на МЗХГ 

 от 10.00 до 19.00 часа 

от понеделник до събота 

вкл.

обикновен смърч и 

сребрист смърч

"Югозападно държавно предприятие"                                                                                                                   

- София, Благоевград, Гоце Делчев, Кюстендил

"Североизточно държавно предприятие"                                                                                                                  

- Варна, Върбица, Добрич, Търговище, Шумен



2

гр. Благоевград - ул. „Зора” № 18 - пред 

Административната сграда на "Югозападно 

държавно предприятие"- Благоевград

от 10.00 до 19 часа от 

понеделник до петък

обикновен смърч и 

сребрист смърч

3

гр. Гоце Делчев - ул. „Скопие” № 2 - пред 

Административната сграда на ТП „Държавно 

горско стопанство Гоце Делчев” 

 от 10.00 до 19 часа от 

понеделник до петък 
обикновена ела

4

гр. Кюстендил - бул. „България” № 33 – 

пред Административната сграда на 

Регионална дирекция по горите 

 от 10.00 до 19 часа от 

понеделник до петък 
обикновен смърч

1

гр. Кърджали - ул. „Васил Левски” № 2, в 

двора на ТП "Държавно ловно стопанство 

Женда"

делнични дни от 10:00 

до 18:30 часа  събота от 

10:00 до 16:00 часа

обикновена ела

2
гр. Пазарджик - бул. „Александър 

Стамболийски” № 50, до магазин Лидъл

делнични дни от 10:00 

до 18:00 часа  
обикновен смърч

обикновена ела

гръцка ела

обикновен смърч

3

"Южноцентрално държавно предприятие"                                                                                                         

- Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян

гр. Пловдив - бул. „6-ти Септември” № 93, 

на входа на административната сграда на ТП 

"Държавно горско стопанство Пловдив"

делнични дни от 9:00 до 

18:00 часа



4

гр. Смолян, бул. „България” № 83, пред 

административната сграда на ТП "Държавно 

горско стопанство Смолян"

делнични дни от 10:00 

до 18:00 часа  събота 

11:00 до 17:00 часа

обикновен смърч

1

гр. Ямбол - ул."В.Карагьсзов"11 - 

Административната сграда на "Държавно 

горско стопанство Тунджа" 

    9.00ч-18.00ч       
обикновен смърч,                   

обикновена ела

2

гр. Казанлък - бул. "Освобождение" 19 - 

Административната сграда на "Държавно 

горско стопанство Казанлък"  

  8.00ч-18.00ч  обикновен смърч

4

 гр. Несебър - ул. "Дюни" 21 - 

Административната сграда на "Държавно 

ловно стопанство Несебър"

от 8.30ч-16.30ч

обикновен смърч,                   

обикновена ела, 

испанска ела , гръцка 

ела

5

гр. Поморие  - Държавен горски разсадник 

„Поморие“ , намиращ се на главен път Бургас-

Слънчев бряг /през Поморие/, 

непосредствено до пътя на 3 км от гр. 

Поморие посока Сльнчев Бряг

 от 8.30ч-17.00ч

обикновен смърч,                   

обикновена ела, 

испанска ела , гръцка 

ела

6 Разсадник "Ветрен"  7.30ч-16.30ч обикновен смърч                   

"Югоизточно държавно предприятие"                                                                                                    - 

Ямбол, Казанлък, Несебър, Поморие, Бургас, Сливен, Разсадник "Ветрен"
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7

гр. Бургас  - ул."Ив.Шишман"8 - 

Административната сграда на "Държавно 

горско стопанство Бургас"  

   9.00ч-17.00ч

обикновен смърч,                  

испанска ела  , атласки 

кедър

8
гр. Сливен - ул. "Орешак" 15А - 

Административната сграда на   ДГС Сливен  
    9.00ч-18.00ч обикновена ела


