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     ИНФОРМАЦИЯ 
 
                                               за 

 
        планираните лесовъдски дейности в горски територии, 
           управлявани от ТП ДГС „Пещера“ през 2022 година 

 
 

I. ЗАЛЕСЯВАНЕ И ЗАЩИТА СРЕЩУ ЕРОЗИЯ И ПОРОИ. 

 

1. Мероприятие „Семепроизводство в т.ч. семепроизв. градини“ 

  

 През 2022 година има предвидени мероприятия в ГСГ отдели/подотдели 
128”д” и 129”а” за борба с нежеланата растителност чрез третиране на 1/3 от 
площта на семепроизводствените градини, на площ от 28,0 дка.  

 

2. Мероприятие „Горски разсадници” 

 

 Предвидено е да се произведат 308 хил.бр. фиданки, от които да бъде 
създавена на школа за коледни елхи – 2000 броя фиданки и да бъдат 
пикирани 20000 фиданки от дървесен вид – смърч.  

   

3. Мероприятие “Залесяване“ - 14.0 дка. 

   

 По ГСП от 2017 година е предвидено да се извърши средногодишно 
залесяване на площ от 7,0 дка. Залесяването ще се извърши в 
отдел/подотдел: 267-2.  

На площ от 2,3 дка. ще бъдат засадени 700 броя семенищни фиданки от 
сребролистна липа. 

На площ от 11,7 дка. ще бъдат засадени 3500 броя  семенищни фиданки 
от черен бор. 



 
 

 

          

4. Мероприятие “Попълване на култури“ - 5,85 дка. 

   

 След провеждане на есенната инвентаризация на горските култури през 
2021 година бе установено, че: 

- отдел/подотдел 359„д“ – чиста едногодишна култура от зимен дъб с 
процент на прихващане е 39,33%  и е необходимо попълване, като на 
площ от 2,43 дка същата ще бъде попълнена с 1458 броя семенищни 
фиданки от от зимен дъб;  

- отдел/подотдел 133”ж” – смесена тригодишна култура от смърч и бял 
бор с процент на прихващане 57,13%, на площ от 1,35 дка ще бъде 
попълнена с 423 броя семенищни фиданки от смърч и на площ от 0,79 
дка ще бъде попълнена с 198 броя семенищни фиданки от бял бор; 

- отдел/подотдел 196”д” – чиста двегодишна култура от бял бор с процент на 
прихващане 87,20%. Поради това, че на петна са загинали не по –малко  от 
5% от първоначално засадените фиданки, съгласно чл.34, ал.2, т.2 от 
Наредба № 2/07.02.2013 г.за условията и реда за залесяване на горски 
територии и земеделски земи, използвани за специални, защитни и стопански 
гори и в гори на защитени територии, инвентаризация на създадените 
култури, тяхното отчитане и регистриране, на площ от 1,28 дка ще бъде 
попълнена с 320 броя семенищни фиданки от бял бор. 

 

5. Мероприятие „Отглеждане на култури” - 76.0 дка. 
 

 Ще бъдат отгледани 76,0 дка едно-, две-, три- и петгодишни култури при 
схема 2х2х2, както следва: 

 

Едногодишни  - 17,0 дка - два пъти; 

Двегодишни  -          4,0 дка - два пъти; 

Тригодишни  - 10,0 дка - два пъти; 

Четиригодишни   -   7,0 дка - два пъти. 

 

При едно-, две-, три- и четиригодишните култури ще се извърши ръчно 
плевене и разрохкване на почвата в тераси. 

 

Към това мероприятие е предвидено извършването и на други отгледни 
дейности, като окосяване на плевели с коса - един път на площ от 18,0 дка. 

 

II. СТОПАНИСВАНЕ. 

1. Мероприятие „Подпомагане на естественото възобновяване“ – 79,0 

дка. 
 



 
 

 

 По ГСП от 2017 год. е предвидено да се извърши средногодишно 
подпомагане на естественото възобновяване без залесяване на площ от 110 
дка. Отделите и площта, на която ще се извърши мероприятието са 
съобразени с предвижданията на новия ГСП. 
На площ от 17,0 дка в отдел 70„и“ е предвидена направа на 340 бр. площадки 
с размери 100/100/10 см с ръчни  инструменти за подпомагане на 
естественото възобновяване. 

На площ от 10,0 дка в отдел 99„л“ е предвидена направа на 200 бр. площадки 
с размери 100/100/10 см с ръчни  инструменти за подпомагане на 
естественото възобновяване. 

На площ от 25,0 дка в отдел 65„д“ е предвидена направа на 500 бр. площадки 
с размери 100/100/10 см с ръчни  инструменти за подпомагане на 
естественото възобновяване. 

На площ от 1,0 дка в отдел 161„н“ е предвидена направа на 20 бр. площадки с 
размери 100/100/10 см с ръчни  инструменти за подпомагане на естественото 
възобновяване. 

На площ от 3,0 дка в отдел 161„о“ е предвидена направа на 60 бр. площадки с 
размери 100/100/10 см с ръчни  инструменти за подпомагане на естественото 
възобновяване. 

На площ от 23,0 дка в отдел 221„а“ е предвидена направа на 460 бр. площадки 
с размери 100/100/10 см с ръчни  инструменти за подпомагане на 
естественото възобновяване. 

 

2. Мероприятие „Отгледни сечи без материален добив” - 7,0 дка. 

 

 Мероприятието (прочистки) ще се извърши в отдел 155“ж“ на площ от 
7,0 дка, при което ще бъдат отгледани млади насаждения от смърч. 

 

3. Мероприятие „Маркиране на ЛФ - 2023” – 30 195 м3. 

 

        За „Маркиране на ЛФ – 2023“ е предвидено да бъдат маркирани 30 195 
м3 стояща маса. 

 
 
 

III. ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ. 

 

1. Мероприятие „Минерализовани ивици” – 11 780 л.м. 

  

       Предвидено е да се извърши поддържане на стари минерализовани ивици 
с широчина до 2 м., като мероприятието ще бъде извършено на два пъти, а 
именно: 4 580 л.м. в ниския район на стопанството и 7 200 л.м. във високия 
район на стопанството. 



 
 

 

 
2. Мероприятие „Лесокултурни прегради” – 2 430 л.м. 

  

        През 2022 год. са предвидени за поддържане 2 430 л.м. съществуващи 
лесокултурни прегради. Операциите по поддържането са:  

1. Изсичане на издънки с моторен храсторез със среден диаметър на отреза 3 
– 6 см – 19,44 дка. 

2. Изнасяне на вършина, клони и др. отпадъци от сечта извън площта – 19,44 
дка. 

 

IV. ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА – 28 399 м3, в т. ч. за нуждите на местно 
население – 2 097 м3. 
 
 

V. ПОДДЪРЖАНЕ НА ГОРСКИ ПЪТИЩА – Ще се извърши поддръжка и текущ 
ремонт на горски пътища с дължина 35 км.  
 
 
 

VI. ЛОВНО СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ: 

 

- Строеж и поддръжка на биотехнически съоръжения - хранилки за едър 
дивеч. 
 
 
 
 
Информацията да се постави на видно място върху информационното табло в 
административната сграда и да се публикува на интернет страницата на 
стопанството. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Директор: .................................... 
                                                                                        / инж. Христо Делин  / 
 

 
 
 
 

 


