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И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 

 

ОТНОСНО ПЛАНИРАНИТЕ ГОРСКОСТОПАНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ТП 

ДЛС“БОРОВО“ ПРЕЗ 2022г. 

 

№ Дейности Местност Мярка Натура Срок до 

1 Залесяване „Хаджи османица“и„Балъма“ дка 10 10.06.2022г

. 

2 Попълване на култури „Хаджи османица“и„Балъма“ дка 5 10.06.2022г

. 

3 Отглеждане на култури „Хаджи османица“и„Балъма“ дка 51 30.09.2022г

. 

4 Почвоподготовка „Хаджи османица“и„Балъма“ дка 10 30.09.2022г

. 

5 Отгледни грижи в ГСГ  „Пейкова мандра“ дка 48 30.09.2022 

г. 

6 Минерализовани ивици „Чертище“ , „Наври дол“ , 

„Шипковица“ и „Гьоч дере“ 

л.м. 6000 31.08.2022г

. 

7 Маркиране на ЛФ  м3 36210 30.09.2022г

. 

8 Възлагане на добива, в т.ч.   31167  

 Първа тръжна сесия „Вълча поляна“,“Ак бунар“, 

„Пейкова мандра“,“Еминова 

каба“ „Къз бунар“, “Читаклий“ 

„Файков мост“,  „Болдуй“, 

„Капинчев чарк“, „Бозбаши“, 

„Кьошка“ , „Алан дере“ , 

„Малък узун чаир“, „Боаза“, 

„Пясъка“, „Сарла“, „Узун чаир“, 

„Дюсбаир“, „Каврънтъ бурун“, 

„“Балабанлий“„Гроба“, 

“Борово“, „Гърков склад“ 

м3 17937 30.12.2021г

. 

 Втора тръжна сесия „Коджа къртъл“, „Къз бунар“, 

,„Каушка“ „Гроба“, „Влашка 

поляна“, „Малък узун чаир“, 

„Рибарника“, „Канала“, 

„Кинтишев чучур“, „Коьшка“, 

м3 13230 31.05.2022г

. 
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„Ормана“, „Алан дере“ , 

„Тузлата“ , „Канала“, „Боз 

баши“, „Петлите“,„Кръстовете“, 

„Сарла“, „Дюзбаир“ „Узун 

чаир“, „Борово“,“Мандрата“, 

„Гирчова ада“, „Боровски чарк“ 

9 Продажба на дървесина , в 

т.ч. 

  31167  

 Първа тръжна сесия „Вълча поляна“,“Ак бунар“, 

„Пейкова мандра“,“Еминова 

каба“ „Къз бунар“, “Читаклий“ 

„Файков мост“,  „Болдуй“, 

„Капинчев чарк“, „Бозбаши“, 

„Кьошка“ , „Алан дере“ , 

„Малък узун чаир“, „Боаза“, 

„Пясъка“, „Сарла“, „Узун чаир“, 

„Дюсбаир“, „Каврънтъ бурун“, 

„“Балабанлий“„Гроба“, 

“Борово“, „Гърков склад“ 

м3 17937 30.12.2021г

. 

 Втора тръжна сесия „Коджа къртъл“, „Къз бунар“, 

,„Каушка“ „Гроба“, „Влашка 

поляна“, „Малък узун чаир“, 

„Рибарника“, „Канала“, 

„Кинтишев чучур“, „Коьшка“, 

„Ормана“, „Алан дере“ , 

„Тузлата“ , „Канала“, „Боз 

баши“, „Петлите“,„Кръстовете“, 

„Сарла“, „Дюзбаир“ „Узун 

чаир“, „Борово“,“Мандрата“, 

„Гирчова ада“, „Боровски чарк“ 

м3 13230 31.05.2022г

. 

 

 

 

КЧ                                                                           Директор:........./п/......... 

                                                                                       /инж.Пламен Джиханов/ 
 

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

данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


