
Отдел и подотдел Местност

599 о Бурова кория

92 ж, 92 и, 92 н, 92 о Света Петка

93 б, 93 г, 93 з, 93 к, 93 о, 93 т, 93 ж, 93 г Старо саище

706 п, 706 р, 706 с, 706 у, 706 ж1, 706 з1 Висок

474 з Вълковете

513 а Робовене

546 е Репелалец

219 в Улица

445 п Антов връх

200 д Турските поляни

319 б Рогачовец

218 а Улица

230 ж Пряслопа

231 а Братия

320 б Рогачовец

321 е Конска поляна

323 е Манзул

324 в Манзул

281 з Аптеката

269 ф1 Самодивско дърво

269 у1 Самодивско дърво

22 а Коларски дол

26 б Равешки рът

67 ф Борска чекара

112 а Ильов дол

117 н Ильово орниче

156 д, 156 ж Батков преслоп

189 е Сандаклии

201 б Здравчелика

207 м Бъзови метерези

208 е Гъбовци

Маркиране на лесосечен фонд 2023 година                                                                                                                                                                                                                                                                      

След утвърждаването на горскостопанския план на стопанството за периода 2022 - 2031 г. и уточняване на годишното ползване на дървесина, 

ще се определят количествата и отделите за маркиране.

Дърводобив - 28 652 м3

Поддържане на съществуващи минерализовани ивици - 5 997 л.м

Отглеждане на млади насаждения без материален добив - 169 декара

Механизирано подпомагане на естественото възобновяване - 3.6 декара

Ограждане на възобновени участъци - 20.5 декара

Генеративна градина от бял бор, форма "Дерменка"                                                                                                                                                                                                                                                          

Борба с плевели. Изсичане на издънки с ръчни инструменти.

Вегетативна семепроизводствена градина от черен бор - отглеждане

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ДЪРЖАВНО 

ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ

гр. Панагюрище ул. Райна Княгиня № 26 тел/факс 0357 63217 

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕДВИДЕНИТЕ ГОРСКОСТОПАНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС 

ПАНАГЮРИЩЕ

               Във връзка с изпълнение задълженията по разпоредбите  на Национален стандарт за отговорно управление на горите, ТП ДГС 

Панагюрище Ви уведомява, че през 2023 г.  ще се извършат следните горскостопански мероприятия:

Горски разсадник "Самодивско дърво"  - м. Самодивско дърво, землище Панагюрище                                                                                                                                

Отглеждане на  школи. Поддържане на угари.

Залесяване на горски култури - 3 декара



208 у Сухата чешма

226 з, 226 и Лисешка чукара

227 б Лалови поляни

230 а Пряслопа

231 б Околчеста поляна

235 в Бъзови млаки

238 е Средоряк

309 а Конска поляна

345 л, 349 н Елашко пазарище

348 а Бунай

350 в Бунайска усойна

350 е Равнака

360 а Няголица

363 д Вагареца

367 а, 367 б Фетинци

369 о Ботородич

433 б, 433 ж, 433 з Сейковец

434 б, 434 в Тарничево

437 г, 467 д Камови ниви

459 е, 460 г Скумсале

473 д, 475 д Вълковете

493 б Арбут

537 н Белеш

554 б, 554 т Усойната

582 т1 Белия бряг

588 м, 588 п Цаковица

642 к Садена поляна

643 а, 643 б Банковец

643 з, 643 и, 643 с, 647 а1, 647 ю Качица

651 а1, 651 в1, 651 д1, 651 з1, 651 и, 651 и1, 651 с, 651 с1, 651 г1, 651 о, 651 п, 

651 п1, 652 а
Конарника

652 в1 Чучура

652 г Гетово кладенче

652 ж, 652 и, 653 т Дълбок рът

/ инж. Йорданка Бачкова /                                                                                                                  /инж. Петър Тодоров/

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

            За достъп до обектите, в които ще се провеждат мероприятията, ще се използват съществуващите държавни и общински пътища. В 

договорите с фирмите, извършващи дейностите, са заложени задължения за недопускане  уплътняването на влажни и меки почви, повреда и 

ерозия на извозните просеки и пътища,  недопускане складирането на дървен материал в сервитутната ивица на пътното патно, независимо 

от категорията и собствеността на пътя, транспортиране на дървесината по горските, общинските и полските пътища без да ги увреждат, 

непреминаване през земеделски територии, независимо от начина им на трайно ползване. За неизпълнение на горепосочените задължения 

са предвидени неустоки в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстранят за собствена 

сметка.

          За всеки конкретен случай при използване на общински територии за разполагане на временни складове, ще изискваме Вашето 

съгласие.

          В случай, че желаете коментар на горскостопанските дейности, може да го направите на имейл: dgspanagyuriste@ucdp-smolian.com или 

на тел. 0889216460.

Изготвил:……п........                                                                                                         Директор:…..........п....................


