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                                                                                                                                    До 
                                                                                                                всички заинтересовани 
                                                                                                                страни 
 
 
              ОТНОСНО: Планирани горскостопански мероприятия в горските територии- държавна        
                                     собственост в обхвата на ТП”ДГС-Михалково” през 2022 година                                             
 

 Уважаеми Госпожи и Господа , 
 

           Във връзка със сертификация по управление на горите – държавна собственост  на 
територията на ТП”ДГС-Михалково” , Ви уведомяваме чрез настоящото писмо за предвидените 
горскостопански мероприятия, които следва да се осъществят през 2022година , както следва : 

 
№ Вид дейност Количество Землище Местност 

1. 
Отгледни грижи в генеративни 
семепроизводствени градини 

10дка Чуруково „Тиклица“ 

2. 
Отгледни сечи в млади 
насаждения без материален 
добив 

40дка Стоманево  „Стара махала“ 

 
3. 

Маркиране на дървесина 
30000 
куб.м. 

Чуруково 
„Чатал улук“, „Пилафа“, „Персенк“, 
„Тиклица“, „Плавът“ 

Осиково „Бей бунар“ , „Бял камък“ 

Лясково 
„Плавът“, „Персенк“, „Кидика“, 

„Перелийца“ 

4. 

Добив на дървесина 

Промишлен дърводобив 
 

22036 
куб.м 

Осиково „Голями поляни“, „Белия камък“ 

Чуруково 
„Мандрата“ ,Чатал улук“, „Дупките, 

„Въбел“, „Тиклица“, „Персенк“, 
„Билобари“ 

Лясково 
„Осиката“, „Айдарица“, „Ратъ“, 

„Плавът“, „Персенк“ 
Стоманево  „Бараков чучур“ 

Добив на дървесина за местно 
население 

2745 куб.м 

Лясково 
„Кръстопъти“, „Преслоп“, „Бабин 
гроб“, „Дълбок дол“, „Угарницата“, 
„Кун гедик“ 

Михалково „Купен“, „Тузлата“, „Сива вода“ 
Селча „Бъзица“, „Гашня“ 

Стоманево „Тузлата“, „Аванлий“, „Равня“ 

Осиково 
„Гагови ниви“, „Бей бунар“, „Белия 

камък“, „Чифте борика“ 
Чуруково „Коевица“, „Равна нива“, „Забория“ 

5. 
Продължаващо строителство  на 
горски автомобилен път – III 
степен 

-  
Чуруково, 

Михалково 
„Татар дере“ – „Хайдут каба“ 

6. 
Изграждане на нов горски 
автомобилен път – IV степен 

6700л.м. Осиково  „Сухата чешма“ – „Пичерово“ 
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7. 
Инвентаризация на горските територии и изработване на: План за опазване на горските 
територии от пожари, План за ловностопнските дейности, горскостопнаки план за горските 
територии – държавна собственост.  

8. Поддръжка и ремонт на съществуващата пътна мрежа 

 
 
 
 
           28.01.2022г.                                                                                 С уважение,………./п/.............. 

           инж. Али Чолаков,  
           Директор на ТП”ДГС-Михалково” 
 
 

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

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 ) 


