
 

МЗХГ – Южно централно държавно предприятие 

         ТП Държавно горско стопанство Карлово  
          Гр. Карлово ,ул.”Калофер войвода”№23, тел.0335- 9- 65-02  

 e-mail адрес- dgskarlovo@ucdp-smolian.com 
 

 
 

изх. № 10-37/04.02.2022г.                          До Кмета на Община Карлово   

               до  Кмета на Кметство  с. Васил Левски,  

с. Войнягово,  с.  Климент, с. Богдан,   

с. Каравелово, гр. Калофер, гр. Баня,  

с.  Мраченик, с. Г. Домлян, с. Домлян,  

с. Пролом  

       

   

 Уважаеми  Госпожи и Господа  Кметове, 
   

 Във връзка с сертифицирането на държавните гори на територията на ТП „ДГС 

Карлово“ по стандарт „Горска сертификация“, чрез настоящото писмо, Ви информираме 

по населени места за местностите, отделите и подотделите в които плануваме да 

осъществим ползване на дървесина през 2022 год.   

 

 Землище на гр. Карлово:  местност „Калчов гроб“ – отдел/подотдели № 272 „л“, 

272„к“, 272 „ч“, местност „Донови кладенци“ – отдел/подотдел № 265 „у“, местност 

„Овчарова скала“ – отдел/подотдел № 266 „б“. 

 

 Землище на с. Васил Левски:  местност „Корията“ – отдел/подотдели № 395 „в“,   

местност „Липанка“ – отдел/подотдели № 405 „и“, местност „Хайдушкото кладенче“ – 

отдели/подотдели № 609 „х“, 609 „ш“, 609 „щ“, местност „Баира“ – отдел/подотдели № 

729 „в“, 731 „е“, 730 „ж“,733 „о“, 732 „т“, 730 „м“  местност „Саадерси“ – отдел/подотдели 

№ 609 „ч“, „а1“, 730 „и“, местност „Караджов салкъм“ – отдели/подотдели № 733 „в“, 734 

„н“, 734 „ж“, местност „Ивони“ – отдел/подотдел  № 734 „т“, 734 „м“, 733“у“, 734 „у“, 

местност  „Караиванова нива“ – отдел/подотдел  № 734 „к“, 734 „з“, 734 „л“, 734 „п“, 733 

„к“, 733 „л“, 733 „п“, 733 „р“, местност „Дъбовете“ – отдел/подотдел  № 733 „г“, 733 „ж“, 

733“у“. 

  

 Землище на с. Войнягово: местност „Поляните“ – отдел/подотдели № 277 „к“, 

местност „Рибката“ – отдел/подотдели № 277 „10“, № 277 „11“, местност „Нейчова нива“ 

– отдел/подотдели № 299 „а“, 299 „д“, 300 „г“, 300 „б“, 300 „в“, 300 „е“, 299 „е“,301 „а“, 

местност „Лагера“ – отдел/подотдели № 302 „б“, местност „Водака“ – отдел/подотдели № 

299 „ж“,  местност „Средната могила“ – отдел/подотдели № 296 „а“, 296 „б“, 296 „г“, 296 

„д“, 297 „б“, 297 „ж“. 

 

 Землище на с. Климент:  местност „Симеонова башчия“ – отдели/подотдели № 273 

„г1“, местност „Треските“ – отдел/подотдели № 139 „а“, 148  „а“, „ж“,  „з“, „и“, местност 

„Иринкини круши“ – отдели/подотдели № 146 „г“,   147 „н“, 148 „г“, местност 

„Карасиврия“ – отдели/подотдели № 170 „в“, „д“, 171 „в“, „д“, „е“. 

 

 Землище на с. Богдан: местност „Кариерата“ – отдели/подотдели № 1 „е“, „ж“, № 2 

„и“, “з“,   местност „Мотокроса“ – отдели/подотдели № 2 „м“, местност „Бакаджика“- 

отдели/подотдели № 18 „а“, „б“, местност „Доган дере“ – отдел/подотдели № 18 „в“, „е“.  

 

 Землище на с. Каравелово:  местност „Кара тепе“ – отдели/подотдели № 47 „а“, „и“, 

местност „Казанчето“ – отдели/подотдели № 52 „а“, 51„з“, 51 „13“, 52 „б“, 52 „л“, 52 „н“, 
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52 „2“, 53 „3“, 53 „а“, 52 „е“, 52 „в“, 52 „г“, 52 „ж“, 52 „з“, 52 „и“, 52 „к“, 53 „б“, 53 „в“, 53 

„г“, 53 „д“, 53 „1“, 53 „9“, местност „Киселицата“ – отдел/подотдел № 88 „е“, „д“, 

местност „Мандрата“ – отдел/подотдели № 47 „в“, „д“, местност „Дълбок дол“ – 

отдели/подотдели № 59 „г“, 97 „а“, „в“, „е“ ,“ж“, „з“, местност „Илинова мандра“ – 

отдели/подотдели №  46 „д“, 47 „б“, местност „Ямата“ – отдел/подотдели № 95 „б“, „в“, 

местност „Раково дере“ – отдели/подотдели № 66 „г“, № 67 „е“, местност „Дикима“ – 

отдели/подотдели № 87 „в“, „г“, 89 „а“, местност „Равния бук“ – отдел/подотдели 41 „и“, 

местност „Кайряка“ – отдели/подотдели № 56 „г“, 59 „г“, местност „Савова ливада“ – 

отдел/подотдел № 107 „к“, местност „Глигана“ – отдел/подотдели № 90 „а“. 

 

 Землище на гр. Калофер: местност „Ганкин дол“ – отдел/подотдели № 421 „з“, 422 

„ж“, местност „Куза“ – отдел/подотдели № 424 „ж“, местност „Старият кирек“ – 

отдел/подотдели № 465 „а“, „б“, „д“, „е“, местност „Старчовец“ – отдел/подотдели № 461 

„б“, „н“, местност „Стражата“ – отдели/подотдели № 482 „г1“, „и“, 484 „б“, „м“, „с“, 

местност „Коритарското“ – отдели/подотдели 409 „п“, 510 „ж“, местност „Щръбница “ – 

отдел/подотдел № 482 „и“, местност „Мечия куз“ – отдел/подотдел № 512 „а“, „б“, 513 

„б“, местност „Опитното поле“ отдел/подотдел –№ 482 „з1“, местност „Гроба“ – 

отдел/подотдел № 611 „в“, 612 „г“.  

 

 Землище на гр. Баня:  местност „Купака“ – отдел/подотдел № 279 „п“. 

 

 Землище на с. Мраченик:  местност „Тодоров трап“ – отдел/подотдели № 556 „д“, 

местност „Кара тепе“ – отдел/подотдел № 577 „я“, местност „Балиновското“ – 

отдели/подотдели № 560 „а“,  местност „Ябълката“ – отдели/подотдели № 575 „и“. 

 

 Землище на с. Домлян: местност „Алаген“ – отдели/подотдели № 546 „д“, местност 

„Мурджева чешма“ – отдели/подотдели № 591 „в1“, № 594 „о, местност „Паметника“ – 

отдел/подотдел № 597 „н“. 

 

Землище на с. Г. Домлян: местност „Пришалена“ – отдели/подотдели № 518 „ж“, „з“, „и“, 

„о“. 

 

       Землище на с. Пролом:  местност „Гюла“ – отдел/подотдел № 598 „г“, местност 

„Братаново дере“ – отдел/подотдел № 599 „у“, местност „Крастав връх“ – отдел/подотдел 

№ 600 „б“, 600 „и“, 600 „л“, 600 „м“,  местност „Друмът“ – отдел/подотдел № 742 „н“ 

 

 

 Моля, предоставената Ви информацията да бъде поставена на информационното 

табло на общината / кметството/, с цел уведомяване на населението. 

 

 

 

гр. Карлово                                    Директор на ТП ДГС „Карлово“:……………………. 

                                                                                                                        (инж. Златю Кличев)  


