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изх.№ 625 / 10.02.2021 год.            ДО ВСИЧКИ  

с. Смилян                                                              ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

 

                УВАЖАЕМИ ДАМИ И  ГОСПОДА, 

               Във връзка с приетите принципи и критерии на Съвета за стопанисване на 

горите и с оглед изпълнение и спазване на поетите от ръководството на ТП ДГС 

„Смилян“  ангажираност към принципите и критериите от Националния стандарт за 

отговорно управление на горите в България, Ви уведомяваме  с настоящето съобщение 

за лесовъдските мероприятия, които ведомството е планувало да осъществи през 2021 

година, както следва: 

 

I. Лесокултурни дейности: 

 

 Попълване на горски култури – 55 дка, в местност Кривата череша; 

 Поддържане на минерализовани ивици – 4 500 л.м.; 

 Отглеждане  - 55 дка, в местностите Кривата череша; 

 Лесокултурни прегради – 4 160 л.м.; 

 Маркиране на ЛФ 2021 г. – 43 000 м
3 

(стояща маса); 

 Продажба на коледни елхи –  2 000 броя. 

 

II. Продажба на дървесина: 

 

Продажба на дървесина – 27746 м
3 

(лежаща маса). 

            В т.ч. за нуждите на местното население стояща на корен дървесина – 3000 м
3
, 

от които за дърва за огрев – 1800 м
3 

иглолистни и 1000 м
3 

широколистни и строителна 

дървесина 200 м
3
 (стояща маса). 

 

III. Поддържане на горски пътища: 

            Текущ ремонт на горски пътища  осигуряващи достъпа до обекти за добив на 

дървесина – 50 км. Този ремонт е обвързан с местностите, в които е планувано 

извършването на горскостопански дейности, по възстановяване на съществуващите 

пътища след приключване на горскостопанските мероприятия. Както и възстановяване 

на горски пътища след природни бедствия. 
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IV. Добив на дървесина: 

            Добив на дървесина – 32410 м
3
 (стояща маса). Горскостопански дейности ще се 

извършват в землищата –  Киселичево, Кремене, Могилица, Горна Арда, Буката, Арда с 

местности Усоена поляна, Барата, Черешките, Белите ерове, Халевина, Суходол, 

Чернелено, Широк мост, Ореше, Варат, Бърдо, Гераница, Езерово, землища Горово, 

Чеплетен, Кошница, Смилян, Сивино с местности Свинарево, Дембелека, Дуганово, 

Равннища, Варадил, КОМ, Хамбара, землища Равнината, Иваново, Елховец, Мочуре, 

Пловдивци с местности Гунчево, Черешево, Дамузала, Елена, Язовира, Ушките, 

Заставата, Билево, Кисьовото, Даравица,землища Чепинци, Полковник Серафимово, 

Войково лъка, Рибница, Рудозем, Оглед, Смолян с местности Борие, Дъбова, Боево, 

Дълга усойка, Елидже, Въртол.  

 

V. Други дейности на територията на ТП ДГС „Смилян“: 

 

            Предотвратяване на замърсяването от туристи и участие в почистването на 

чешми, по беседки и други места за отдих и туризъм в обхвата на стопанството. 

Продължава активното запознаване на населението със същността на горската 

професия, използвайки похватите на горската педагогика. 

             

Забележка: Всички тези лесовъдски мероприятия са планувани да бъдат 

извършени през настоящата година, но в зависимост количеството пострадала 

дървесина от абиотични фактори и степента на таз годишното разпространение на 

насекомни вредители (върхов корояд) е възможно разминаване в предвиденото 

количество на добива на дървесина и местностите, в които ще се извършват 

дейности. Периодично ще бъдете информирани при настъпили промяни! 

 

При желание за допълнителна информация, може да се обръщате към: 

инж. Асен Сербезов – старши лесничей на ГТУ „Могилица“ – тел. 0885 801058; 

инж. Минчо Боюклиев – старши лесничей на ГТУ „Смилян“ – тел. 0885 801037; 

инж. Мирослав Моллов – старши лесничей на ГТУ „Елховец“ – тел. 0885 801038; 

Недко Сираков – старши лесничей на ГТУ „Рудозем“ – тел. 0887 582037 

 

 

 

                                                            С УВАЖЕНИЕ:………п*.............. 

                                                                           /Директор - инж. Анатолий Елев/ 

 

*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 


