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Списък на планираните дейности за 2021 година 

 

1.Лесокултурни мероприятия 

- Подготовка на почвата – 53 дка. 
На територията на община Джебел в местността  „Чакалци“  - 32 дка 
На територията на община Момчилград в местността „Балабаново“ – 21 дка 

 
 - Залесяване – 53 дка. 
На територията на община Джебел в местността  „Чакалци“  - 32 дка 
На територията на община Момчилград в местността „Балабаново“ – 21 дка 

 
- Отглеждане на култури – 285 дка. 
На територията на община Джебел в местностите  „Мемиллер“ , „Бекдемир“,  

„Калайджилар“, „ Уч Кале“ , „ Кариера“ , „Чакалци“ , „Устренска“ ,  „Керемида“ , „Желъдово“,  
„Коджа Баир“ , „Чираджик“ 

На територията но община Момчилград  в местностите – „Чеврим“ , „Йоуртлук“ , „ Аша 
Кору“, „Топраклик“ , „Крепост Асара“ , „Парк на Освободителите“ , „Гробището“ , „Лесопарк 
Момчил Юнак“ , „Гьол Йанъ“, „Балабаново“. 
 

- Ограждане на култури –  54 дка 
На територията на община Джебел в местността  „Чакалци“  - 32 дка, „Бекдемир“ – 13 дка 
На територията на община Момчилград в местността „Балабаново“ – 9 дка 

 
2. Маркиране, ст. маса – 43874 м³. 
На територията на община Джебел в местностите  „Пирамидата“ , „Бекдемир“ , „Саз 

Дере“ , „Хамбар Дере“ , „Серджоллар“ , „Казаците“,  „Разклон Рогозче“, „Калето“ , „Сиври“, 
„Тирфили“ , „Чакърци“ , „Козица“ , „ Язовира“,  „Мрежичко“ , „Добринци“, „ Папаза“ 

На територията на община Момчилград  в местностите – „Сярци“ , „Чамлъка“, 
„Камънака“ , „Харманите“. 
 

3. Защита от болести и вредители и др. повреди - 1000 дка 
На територията на община Джебел в местностите – „Разклон Рогозче“, „Мрежичко“. 

 
4. План за добив на дървесина - 32886 м³. 
 

Отдел, подотдел Землище Местност Вид сеч /цел на извеждане на сечта/ 

1 2 3 5 

167б, 171д, 171е с.Рогозче, 
с.Скалина Разклона 

Отгледна сеч - пробирка и прореждане  
/предвидени по ГСП-2017г./ и 

Възобновителна сеч - пост.котловинна 
сеч в семенна база /предвидена по ГСП-

2017г./  

83ж с.Черешка Упчево Отгледна сеч - пробирка и прореждане  
/предвидени по ГСП-2017г./  

181з с. Полянец Студената 
вода 

Отгледна сеч - пробирка  /предвидена по 
ГСП-2017г./ и гола на акацията 



  86в, с.Генерал 
Гешево Тирфили Отгледна сеч - пробирка /предвидена по 

ГСП-2017г./  

  17г, 18е, 18и с.Църквица Кара Куз 

Широколистни насаждения за продажба 
на дървесина на физически лица от склад 

Възобновителна сеч - постепенно 
котловинна /предвидени по ГСП-2017г./   

  34г, 34д с.Жълтика Лешник 

Широколистни насаждения за продажба 
на дървесина на физически лица от склад 

Отгледна сеч - прореждане и 
Възобновителна сеч - постепенно 

котловинна /предвидени по ГСП-2017г./   

150а с.Ридино Кулата Отгледна сеч - пробирка   /предвидена по 
ГСП-2017г./  

  150г с.Ридино Кулата Отгледна сеч - прореждане   /предвидена 
по ГСП-2017г./  

203к с. Вълкович Пирамидата Отгледна сеч - пробирка /предвидена по 
ГСП-2017г./  

105а, 105л, 105н 
с.Добринци Папаза 

Отгледна сеч - пробирка и прореждане  
/предвидени по ГСП-2017г./  

202а с. Вълкович Пирамидата Отгледна сеч - пробирка /предвидена по 
ГСП-2017г./  

122л 
с.Мрежичко Разклона 

Възобновителна сеч - постепенно 
котловинна /предвидени по ГСП-2017г. 

124н, 
с.Козица Разклона 

Възобновителна сеч - постепенно 
котловинна /предвидени по ГСП-2017г. 

124а, 124ж 
с.Мрежичко Разклона 

Възобновителна сеч - постепенно 
котловинна /предвидени по ГСП-2017г. 

193в, 64ц, 64ч 
с.Тютюнче, 

с.Сипец,с.Папра
т 

Шерджолар Отгледна сеч - пробирка и прореждане  
/предвидени по ГСП-2017г./  

97а с.Генерал 
Гешево Тирфили 

Принудителна сеч - усвояване на 
пострадала иглолистна дървесина от 
снеголом и снеговал през 2015 год.   

/предвидена по ГСП-2017г./   

108в1, 108ж1, 108к1, 
108т с.Генерал 

Гешево Сиври 

Отгледна сеч - пробирка /предвидени по 
ГСП-2017г./ и Възобновителна сеч - 
пост.котловинна сеч  /предвидена по 

ГСП-2017г./  
108е, 108и, 108к, 

108с 
с.Жълъдово,с.Ге

нерал Гешево Сиври Отгледна сеч - пробирка /предвидена по 
ГСП-2017г./  

113и, 113к, 113н, 
113п, 113р 

с.Устрен Арсланлар 

Отгледна сеч - пробирка и прореждане  
/предвидени по ГСП-2017г./  

124з, 125е с.Рогозче, 
с.Мрежичко Разклона 

Отгледна сеч - пробирка   /предвидена по 
ГСП-2017г./ и Възобновителна сеч - 
пост.котловинна сеч  /предвидена по 

ГСП-2017г./  

129а 
с.Устрен Арсланлар 

Отгледна сеч - пробирка /предвидена по 
ГСП-2017г./  

188ю, 188я 
с.Чакалци Бегдемир 

Отгледна сеч - пробирка и прореждане  
/предвидени по ГСП-2017г./  



189б, 189з, 190г, 
190д, 190е, 190ж 

гр.Джебел Пирамидата 

Отгледна сеч - пробирка   /предвидена по 
ГСП-2017г./ и Възобновителна сеч - 
пост.котловинна сеч  /предвидена по 

ГСП-2017г./  

190б 
гр.Джебел Пирамидата 

Отгледна сеч - пробирка /предвидена по 
ГСП-2017г./  

202д 
с.Вълкович Пирамидата 

Отгледна сеч - пробирка /предвидена по 
ГСП-2017г./  

121а, 121б, 121к, 
125в, 125д 

с.Мрежичко,с.М
ишевско Асара Отгледна сеч - прореждане /предвидена 

по ГСП-2017г./  

178ж с.Душинково Кум дере Отгледна сеч - пробирка /предвидена по 
ГСП-2017г./  

201и с.Вълкович Язовира Отгледна сеч - пробирка /предвидена по 
ГСП-2017г./ , Гола на акацията 

192е, 192м1 с.Папрат Маноллар Отгледна сеч - прореждане, пробирка 
/предвидена по ГСП-2017г./  

191 о, 191п,195з,199г гр.Джебел;с.Цвя
тово Топлата вода 

Отгледна сеч - прореждане, пробирка 
/предвидена по ГСП-2017г./, 

Възобновителна сеч - пост.котловинна 
сеч  /предвидена по ГСП-2017г./  

191 б,191 в гр.Джебел,с.Тю
тюнче Саз дере Отгледна сеч - пробирка /предвидена по 

ГСП-2017г./  

188д, 188б, 188г гр.Джебел Бегдемир Отгледна сеч - прореждане, пробирка 
/предвидена по ГСП-2017г./,  

188р, 188ч, 
188щ,188м,203в 

с.Чакалци, 
с.Вълкович Бегдемир Отгледна сеч - прореждане, пробирка 

/предвидена по ГСП-2017г./,  

153а,153н,153у,153р,
154е,153м 

с.Ридино,с.Или
йско Германски път Отгледна сеч - прореждане, пробирка 

/предвидена по ГСП-2017г./,  

124и,124к,124л с.Рогозче,с.Кози
ца Разклона 

Отгледна сеч - прореждане, /предвидена 
по ГСП-2017г./, Възобновителна сеч - 

постепенно котловинна /предвидени по 
ГСП-2017г. 

8ж, 80з с.Каменяне, 
с.Лебед 

Ташлъ кьой, 
Резервата 

Възобновителна сеч - постепенно 
котловинна /предвидени по ГСП-2017г. 

274 в, 321 е,ж,и, 322 
е 

С.Върхари, 
с.Сенце 

Паметника,Ку
лата 

Отгледна сеч - пробирка и прореждане  
/предвидени по ГСП-2017г. / 

370 б с.Равен Татул Отгледна сеч - прореждане  /предвидени 
по ГСП-2017г. / 

370 в,371 в с.Равен Татул Отгледна сеч - прореждане ипробирка   
/предвидени по ГСП-2017г. / 

259 в,331 ж, 332 в 
с.Манчево, 

с.Н.Соколино, 
с.Пиявец 

Седлото, 
Лщляците 

Широколистни насаждения за продажба 
на дървесина на физически лица от склад  

Възобновителна сеч - постепенно 
котловинна /предвидени по ГСП-2017г./   

446 и, 457 н с.Ралица  Кулата Отгледна сеч - пробирка и прореждане  
/предвидени по ГСП-2017г. / 



377 к,л, 401 л,н, 455 
е,з с.Момина сълза Гьолджика 

Отгледна сеч - пробирка и прореждане 
Възобновителни сечи постепенно-

котловинна  /предвидени по ГСП-2017г. / 

239 б, 247 л, 248 д с.Биволяне, с. 
Свобода 

Едрино,Дамба
ла 

Широколистни насаждения за продажба 
на дървесина на физически лица от склад  

Възобновителна сеч - постепенно 
котловинна /предвидени по ГСП-2017г./   

244 ге,ж с. Чомаково Дамбала 

Широколистни насаждения за продажба 
на дървесина на физически лица от склад  

Възобновителна сеч - постепенно 
котловинна /предвидени по ГСП-2017г./   

333 б с.Обичник Каракуз 

Широколистни насаждения за продажба 
на дървесина на физически лица от склад  

Възобновителна сеч - постепенно 
котловинна /предвидени по ГСП-2017г./   

223 а,н,т с.Балабаново Сярци Отгледна сеч - пробирка и прореждане  
/предвидени по ГСП-2017г. / 

224 б,е,з,л,н,о с.Балабаново Сярци Отгледна сеч - пробирка и прореждане  
/предвидени по ГСП-2017г./  

354 ж,371 а,б с.Равен Чамлъка Отгледна сеч - пробирка  /предвидена по 
ГСП-2017г./  

365 д,367з,с с.Татул Сиври,Сладка
ра 

Отгледна сеч - пробирка /предвидена по 
ГСП-2017г./  

227 д,ж,и,к с.Балабаново Карагьоздере Отгледна сеч - пробирка /предвидена по 
ГСП-2017г./  

431 в,з, 432д с.Звездел, 
с.Пазарци 

Харманите, 
Кара тепе 

Широколистни насаждения за продажба 
на дървесина на физически лица от склад  

Възобновителна сеч - постепенно 
котловинна /предвидени по ГСП-2017г./   

 
 

 

ДИРЕКТОР:…………п……….. 

        /инж.Илия Минчев/ 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита 
на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 

 

 

 


