
 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

ТП “ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – Т Р А К И Я” 

 4142 с. Стряма                                                                 

e-mail:  dlstrakia@ucdp-smolian.com 

 

                          Директор: 03153/23-09 

          Гл.счетоводител: 03153/22-51 

                         Тел.-факс: 03153/23-62 

                  

Изх. № Изх-34-66 

 

с. Стряма 09.02.2023 г. 

 

 

 

        

                  Дo  

                  Кмета на 

                                Община Брезово 

                                                                                                       гр.Брезово - п.к.4160 

                                                                                                       ул. "Г.Димитров" № 25 
 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

 

 На ТП „Държавно ловно стопанство - Тракия“, към ЮЦДП – гр. Смолян са 

предоставени за управление и стопанисване 21 178 ха държавни горски територии, като 

част от тях се намират в Община Брезово. 

 Водени от желание за публичност и прозрачност при стопанисване на Българската 

гора като национално богатство, Ви информираме, че през 2023 г. съгласно утвърден 

Горскостопански план ще бъдат предложени насаждения на процедури за ползване на 

дървесина, които са част от държавната горска територия и попадат в управляваната от  Вас 

Община. Същите се намират в местности и добитата дървесина ще бъде транспортирана в 

по-долу изброените пътища, както следва: 

 

 

Отдел и 

подотдел 

Предвидено             

ползване, 

м3 

Насока на 

стопанисване 
Землище Местност Извозен път 

1 2 3 4 5 6 

1 „в“ 748 м3 възобновяване с. Пъдарско м-ст „Бейкория“ 
подотдел 1 „в“ – м-ст „Бейкория“ – 

„Антените“ - с. Пъдарско 

1 „т“ 64 м3 възобновяване с. Пъдарско м-ст „Под язовира“ 
подотдел 1 „т“ – м-ст „Под язовира“ -  

„Антените“ - с. Пъдарско 

6 „ж“ 24 м3 санитарна с. Върбен 
по пътя към  

с. Сърнегор 
подотдел 6 „ж“ - с. Върбен 

6 „з“ 15 м3 санитарна с. Върбен 
по пътя към  

с. Сърнегор 
подотдел 6 „з“ - с. Върбен 

34 „д“ 770 м3 отглеждане с. Върбен 
м-ст „Кутелското 

дере“ 

1. подотдел 34 „д“ – Кошарите - с. Върбен 

2. подотдел 34 „д“ – „Стефанов камък“ -  

с. Върбен 

49 „а“ 18 м3 санитарна с. Свежен 
над м-ст 

„Черешката“ 

подотдел 49 „а“ –  м-ст „Черешката“ -  

с. Свежен 

73 „а“ 1008 м3 възобновяване с. Свежен 
м-ст „Свеженска 

река“ 

подотдел  73 „а“ – м-ст „Свеженска река“ - 

с.Свежен 

73 „б“ 865 м3 възобновяване с. Свежен 
м-ст „Свеженска 

река“ 
подотдел  73 „б“ – м-ст „Свеженска река“ - 

с.Свежен 

74 „а“ 937 м3 възобновяване с. Свежен 
м-ст „Свеженска 

река“ 
подотдел  74 „а“ – м-ст „Свеженска река“ - 

с.Свежен 

74 „б“ 729 м3 възобновяване с. Свежен 
м-ст „Свеженска 

река“ 
подотдел  74 „б“ – м-ст „Свеженска река“ - 

с.Свежен 



 
 

 

Отдел и 

подотдел 

Предвидено             

ползване, 

м3 

Насока на 

стопанисване 
Землище Местност Извозен път 

1 2 3 4 5 6 

83 „а“ 415 м3 отглеждане с. Свежен м-ст „Розоварната“ 
подотдел 83 „а“ – м-ст „Розоварната“ – 

м-ст „Свеженска река“ - с. Свежен 

83 „б“ 469 м3 възобновяване с. Свежен м-ст „Розоварната“ 
подотдел 83 „б“ – м-ст „Розоварната“ –  

м-ст „Свеженска река“ - с. Свежен 

85 „е“ 89 м3 възобновяване с. Свежен м-ст „Тодоркиното“ 
подотдел 85 „е“ - м-ст „Тодоркиното“ - 

с.Свежен 

120 „д“ 54 м3 възобновяване с Бабек м-ст „Братанов дол“ подотдел 120 „д“ - „Язовира“ - с. Бабек 

120 „з“ 53 м3 възобновяване с. Бабек м-ст „Братанов дол“ подотдел 120 „з“ - „Язовира“ - с. Бабек 

148 „а“ 646 м3 отглеждане с. Розовец 
м-ст  „Чакалова 

поляна“ 

1.подотдел 148 „а“ – м-ст „Кутела“ –  

с. Розовец/гр. Павел баня 

2. подотдел 148 „а“ – м-ст „Св. Никола“ –  

с. Розовец/гр. Павел баня 

148 „б“ 657 м3 възобновяване с. Розовец 
м-ст  „Чакалова 

поляна“ 

1.подотдел 148 „б“ – м-ст „Кутела“ –  

с. Розовец/гр. Павел баня 

2. подотдел 148 „б“ – м-ст „Св. Никола“ –  

с. Розовец/гр. Павел баня 

148 „в“ 123 м3 отглеждане с. Розовец 
м-ст  „Чакалова 

поляна“ 

1.подотдел 148 „в“ – м-ст „Кутела“ –  

с. Розовец/гр. Павел баня 

2. подотдел 148 „в“ – м-ст „Св. Никола“ –  

с. Розовец/гр. Павел баня 

149 „а“ 462 м3 отглеждане с. Розовец 
м-ст  „Чакалова 

поляна“ 

1.подотдел 149 „а“ – м-ст „Кутела“ –  

с. Розовец/гр. Павел баня 

2. подотдел 149 „а“ – м-ст „Св. Никола“ –  

с. Розовец/гр. Павел баня 

149 „б“ 268 м3 отглеждане с. Розовец 
м-ст  „Чакалова 

поляна“ 

1.подотдел 149 „б“ – м-ст „Кутела“ –  

с. Розовец/гр. Павел баня 

2. подотдел 149 „б“ – м-ст „Св. Никола“ –  

с. Розовец/гр. Павел баня 

149 „в“ 90 м3 възобновяване с. Розовец 
м-ст  „Чакалова 

поляна“ 

1.подотдел 149 „в“ – м-ст „Кутела“ –  

с. Розовец/гр. Павел баня 

2. подотдел 149 „в“ – м-ст „Св. Никола“ –  

с. Розовец/гр. Павел баня 

150 „г“ 148 м3 възобновяване с. Розовец м-ст „Дерменка“ 

1.подотдел 150 „г“ – м-ст „Кутела“ –  

с. Розовец/гр. Павел баня 

2. подотдел 150 „г“ – м-ст „Дерменка“ –  

с. Розовец/гр. Павел баня 

155 „в“ 224 м3 отглеждане с. Розовец м-ст „Дерменка“ 

1.подотдел 155 „в“ – м-ст „Кутела“ –  

с. Розовец/гр. Павел баня 

2. подотдел 155 „в“ – м-ст „Дерменка“ –  

с. Розовец/гр. Павел баня 

155 „г“ 153 м3 възобновяване с. Розовец м-ст „Дерменка“ 

1.подотдел 155 „г“ – м-ст „Кутела“ –  

с. Розовец/гр. Павел баня 

2. подотдел 155 „г“ – м-ст „Дерменка“ –  

с. Розовец/гр. Павел баня 

156 „е“ 526 м3 възобновяване с. Розовец м-ст „Дерменка“ 

1.подотдел 156 „е“ – м-ст „Кутела“ –  

с. Розовец/гр. Павел баня 

2. подотдел 156 „е“ – м-ст „Дерменка“ –  

с. Розовец/гр. Павел баня 

163 „е“ 23 м3 отглеждане с. Розовец м-ст „Шоповото“ 
подотдел 163 „е“ – м-ст „Шоповото“-  

с. Розовец 

163 „п1“ 39 м3 отглеждане с. Розовец м-ст „Св. Колас“ 
подотдел 163 „п1“ – м-ст „Св.Колас“ -  

с. Розовец 

163 „т1“ 219 м3 отглеждане с. Розовец м-ст „Св. Колас“ 
подотдел 163 „т1“ – м-ст „Св.Колас“ -  

с. Розовец 

175 „а“ 491 м3 възобновяване с. Зелениково м-ст „Гуджов гроб“ 

1. подотдел 175 „а“ - Чехларски път -  

с. Зелениково 

2. подотдел 175 „а“ -  м-ст „Гуджов гроб“ - 

с. Зелениково 



 
 

 

Отдел и 

подотдел 

Предвидено             

ползване, 

м3 

Насока на 

стопанисване 
Землище Местност Извозен път 

1 2 3 4 5 6 

175 „б“ 139 м3 отглеждане с. Зелениково м-ст „Стража“ 

1. подотдел 175 „б“ - Чехларски път -  

с. Зелениково 

2. подотдел 175 „б“ - .„Гуджов гроб“ - 

 с. Зелениково 

183 „е“ 184 м3 възобновяване с. Зелениково м-ст „Белия камък“ 
подотдел 183 „е“ – м-ст „Белия камък“ - 

с. Зелениково 

183 „ж“ 51 м3 възобновяване с. Зелениково м-ст „Белия камък“ 
подотдел 183 „ж“ – м-ст „Белия камък“ - 

с. Зелениково 

183 „и“ 102 м3 възобновяване с. Зелениково м-ст „Белия камък“ 
подотдел 183 „и“ – м-ст „Белия камък“ - 

с. Зелениково 

183 „л“ 129 м3 възобновяване с. Зелениково м-ст „Белия камък“ 
подотдел 183 „л“ – м-ст „Белия камък“ - 

с. Зелениково 

ОБЩО: 10 932 м3 
  

 

 
Моля, предоставената информация да бъде поставена на видно място с цел 

запознаване на населението. 

  

            При възникнали въпроси и неясности – инж. Валентин Александров – старши 

лесничей при ГСУ „Златосел“ и ГСУ „Розовец“ - тел.: 0889 206 412 или на място в 

стопанството. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МЮ/МЮ        ДИРЕКТОР: …….п…………. 

             (инж. Огнян Христов) 

 

 
* На лице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 



 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

ТП “ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – Т Р А К И Я” 

 4142 с. Стряма                                                                 

e-mail:  dlstrakia@ucdp-smolian.com 

 

                          Директор: 03153/23-09 

          Гл.счетоводител: 03153/22-51 

                         Тел.-факс: 03153/23-62 

                  

Изх. № Изх-34-65 

 

с. Стряма 09.02.2023 г. 

 

 

 

        

   Дo  

   Кмета на 

   Община Кричим 

           гр. Кричим – п.к. 4220  

                                                                                            пл. ”Обединение” №3 

   
   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

 

 На ТП „Държавно ловно стопанство - Тракия“, към ЮЦДП – гр. Смолян са 

предоставени за управление и стопанисване 27 178 ха държавни горски територии, като 

част от тях се намират в Община Кричим. 

 Водени от желание за публичност и прозрачност при стопанисване на Българската 

гора като национално богатство, Ви информираме, че през 2023 г. съгласно утвърден 

Горскостопански план ще бъдат предложени насаждения на процедури за ползване на 

дървесина, които са част от държавната горска територия и попадат в управляваната от  Вас 

Община. Същите се намират в местности и добитата дървесина ще бъде транспортирана в 

по-долу изброените пътища, както следва: 

 

Отдел и 

подотдел 

Предвидено             

ползване, 

м3 

Насока на 

стопанисване 
Землище Местност Извозен път 

1 2 3 4 5 6 

1001 „к“ 40 м3 отглеждане гр. Кричим м-ст „Нямча“ подотдел 1001 „к“ - гр. Кричим 

1001 „м“ 162 м3 
възобновяване; 

техническа 
гр. Кричим м-ст „Нямча“ подотдел 1001 „м“ – гр. Кричим 

1003 „л“ 4 м3 техническа гр. Кричим м-ст „Манастира“ подотдел 1003 „л“ - гр . Кричим 

1003 „м“ 121 м3 
възобновяване; 

техническа 
гр. Кричим м-ст „Манастира“ подотдел 1003 „м“ – гр. Кричим 

1003 „н“ 71 м3 възобновяване гр. Кричим м-ст „Манастира“ подотдел 1003 „н“ – гр. Кричим 
1004 „в“ 15 м3 възобновяване гр. Кричим м-ст „Манастира“ подотдел 1004 „в“ – гр. Кричим 
1004 „г“ 1 м3 техническа гр. Кричим м-ст „Манастира“ подотдел 1004 „г“ – гр. Кричим 

1006 „2“ 1 м3 техническа гр. Кричим м-ст „Кемера“ 
подотдел 1006 – 2 - Войнишки път –  

гр. Кричим 

1007 „а“ 91 м3 
възобновяване; 

техническа 
гр. Кричим м-ст „Кемера“ 

подотдел 1007 „а“ - Войнишки път – 

 гр. Кричим 

1007 „б“ 3 м3 техническа гр. Кричим м-ст „Кемера“ 
подотдел 1007 „б“ - Войнишки път –  

гр. Кричим 

1007 „е“ 5 м3 техническа гр. Кричим м-ст „Кемера“ 
подотдел 1007 „е“ - Войнишки път –  

гр. Кричим 

1007 „з“ 721 м3 
възобновяване; 

техническа 
гр. Кричим м-ст „Кемера“ 

подотдел 1007 „з“ - Войнишки път –  

гр. Кричим 

1022 „а“ 74 м3 възобновяване гр. Кричим м-ст „Черешово“ 
подотдел 1022 „а“ - с. Черешово –  

яз. Въча – гр. Кричим 

1022 „б“ 630 м3 възобновяване гр. Кричим м-ст „Черешово“ 
подотдел 1022 „б“ - с. Черешово –  

яз. Въча – гр. Кричим 

1046 „д“ 666 м3 
възобновяване; 

техническа 
гр. Кричим м-ст „Велико“ 

1.подотдел 1046 „д“ – м-ст „Велико“  -  

с. Черешово - яз. Въча – гр. Кричим 



 
 

 

Отдел и 

подотдел 

Предвидено             

ползване, 

м3 

Насока на 

стопанисване 
Землище Местност Извозен път 

1 2 3 4 5 6 

2. подотдел 1046 „д“ – м-ст „Велико“  – 

Козница – гр. Кричим 

3. подотдел 1046 „д“ – м-ст „Велико“  –

Върховръх – гр. Кричим 

1046 „е“ 41 м3 отглеждане гр. Кричим м-ст „Велико“ 

1.подотдел 1046 „е“ – м-ст „Велико“  -   

с. Черешово - яз. Въча – гр. Кричим 

2. подотдел 1046 „е“ – м-ст „Велико“  – 

Козница – гр. Кричим 

3. подотдел 1046 „е“ – м-ст „Велико“  –

Върховръх – гр. Кричим 

1046 „ж“ 1152 м3 
възобновяване; 

техническа 
гр. Кричим м-ст „Велико“ 

1.подотдел 1046 „ж“ – м-ст „Велико“  -  

с. Черешово - яз. Въча – гр. Кричим 

2. подотдел 1046 „ж“ – м-ст „Велико“  – 

Козница – гр. Кричим 

3. подотдел 1046 „ж“ – м-ст „Велико“  –

Върховръх – гр. Кричим 

1047 „б“ 469 м3 
възобновяване; 

техническа 
гр. Кричим м-ст „Велико“ 

1.подотдел 1047 „б“ – м-ст „Велико“  -  

с. Черешово - яз. Въча – гр. Кричим 

2. подотдел 1047 „б“ – м-ст „Велико“  – 

Козница – гр. Кричим 

3. подотдел 1047 „б“ – м-ст „Велико“  –

Върховръх – гр. Кричим 

1047 „в“ 1626 м3 
отглеждане; 

техническа 
гр. Кричим м-ст „Велико“ 

1.подотдел 1047 „в“ – м-ст „Велико“  -  

с. Черешово - яз. Въча – гр. Кричим 

2. подотдел 1047 „в“ – м-ст „Велико“  – 

Козница – гр. Кричим 

3. подотдел 1047 „в“ – м-ст „Велико“  –

Върховръх – гр. Кричим 

1110 „д“ 317 м3 отглеждане гр. Кричим м-ст „Карача“ подотдел 1110 „д“ - гр. Кричим 

1111 „м“ 187 м3 отглеждане гр. Кричим м-ст „Карача“ подотдел 1111 „м“ - гр. Кричим 
1112 „б“ 122 м3 отглеждане гр. Кричим м-ст „Карача“ подотдел 1112 „б“ - гр. Кричим 
1112 „м“ 17 м3 отглеждане гр. Кричим м-ст „Карача“ подотдел 1112 „м“ - гр. Кричим 
1112 „я“ 33 м3 отглеждане гр. Кричим м-ст „Карача“ подотдел 1112 „я“ - гр. Кричим 
1113 „в“ 201 м3 възобновяване гр. Кричим м-ст „Чучура“ подотдел 1113 „в“ - гр. Кричим 

ОБЩО: 6 770 м3 
  

  

 

      Моля, предоставената информация да бъде поставена на видно място с цел запознаване 

на населението. 

 

При възникнали въпроси и неясности – на място в стопанството или по телефона. За 

контакт със старши лесничеите: 

1. инж. Илко Милев  – старши лесничей при ГСУ „Козница“ – 0888 829 015. 

2. Али Льотев  – старши лесничей при ГСУ „Тъмраш“ и ГСУ „Скобелево“ – 0886 

741 665.  

 

 

 

 

МЮ/МЮ        ДИРЕКТОР: …….п……. 
             (инж. Огнян Христов) 

 
* На лице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 



 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

ТП “ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – Т Р А К И Я” 

 4142 с. Стряма                                                                 

e-mail:  dlstrakia@ucdp-smolian.com 

 

                          Директор: 03153/23-09 

          Гл.счетоводител: 03153/22-51 

                         Тел.-факс: 03153/23-62 

                  

Изх. № Изх-34-64 

 

с. Стряма 09.02.2023 г. 

 

 

 

        

Дo  

Кмета на 

Община Перущица 

гр. Перущица - п.к. 4225 

           ул. „Отец Паисий” №2 

        

  
   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ, 

 

 На ТП „Държавно ловно стопанство - Тракия“, към ЮЦДП – гр. Смолян са 

предоставени за управление и стопанисване 27 178 ха държавни горски територии, като 

част от тях се намират в Община Перущица. 

 Водени от желание за публичност и прозрачност при стопанисване на Българската 

гора като национално богатство, Ви информираме, че през 2023 г. съгласно утвърден 

Горскостопански план ще бъдат предложени насаждения на процедури за ползване на 

дървесина, които са част от държавната горска територия и попадат в управляваната от  Вас 

Община. Същите се намират в местности и добитата дървесина ще бъде транспортирана в 

по-долу изброените пътища, както следва: 

 

Отдел и 

подотдел 

Предвидено             

ползване, м3 

Насока на 

стопанисване 
Землище Местност Извозен път 

1 2 3 4 5 6 

1149 „т“ 54 м3 отглеждане гр. Перущица м-ст „Паметника“ подотдел 1149 „т“ – гр. Перущица 

1155 „б1“ 437 м3 възобновяване гр. Перущица м-ст „Паметника“ подотдел 1155 „б1“ – гр. Перущица 

ОБЩО: 491 м3          

 

Моля, предоставената информация да бъде поставена на видно място с цел 

запознаване на населението. 

 

При възникнали въпроси и неясности – техн. Али Льотев - старши лесничей при 

ГСУ „Тъмраш“  и ГСУ „Скобелево“ - тел.: 0886 848 656 или на място в стопанството. 

 

 
МЮ/МЮ        ДИРЕКТОР: …….п……… 

             (инж. Огнян Христов) 

 
* На лице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 



 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

ТП “ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – Т Р А К И Я” 

 4142 с. Стряма                                                                 

e-mail:  dlstrakia@ucdp-smolian.com 

 

                          Директор: 03153/23-09 

          Гл.счетоводител: 03153/22-51 

                         Тел.-факс: 03153/23-62 

                  

Изх. № Изх-34-68 

 

с. Стряма 09.02.2023 г. 

 

 

 

    

     

                     Дo 

                     Кмета на 

                                   Община Раковски 

                                                                                                          гр.Раковски - 

п.к.4150 

                                                                                                          пл."България" №1 

 
   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

 

 На ТП „Държавно ловно стопанство - Тракия“, към ЮЦДП – гр. Смолян са 

предоставени за управление и стопанисване 21 178 ха държавни горски територии, като 

част от тях се намират в Община Раковски. 

 Водени от желание за публичност и прозрачност при стопанисване на Българската 

гора като национално богатство, Ви информираме, че през 2023 г. съгласно утвърден 

Горскостопански план ще бъдат предложени насаждения на процедури за ползване на 

дървесина, които са част от държавната горска територия и попадат в управляваната от  Вас 

Община. Същите се намират в местности и добитата дървесина ще бъде транспортирана в 

по-долу изброените пътища, както следва: 

 

Отдел и 

подотдел 

Предвидено             

ползване, м3 

Насока на 

стопанисване 
Землище Местност Извозен път 

1 2 3 4 5 6 

215 „с1“ 271 м3 възобновяване с. Болярино м-ст „Рибарниците“ 

1. подотдел 215 „с1“ -

„Генералската просека - гр. 

Раковски“ 

2. подотдел 215 „с1“ – „Връткови 

ниви“ -  с. Шишманци  

223 „и“ 331 м3 
отглеждане, с гола 

за акацията 

с. Момино 

село 
м-ст „Куру дере“ 

подотдел 223 „и“ - „Ракетната“ -  

с. Момино село 

ОБЩО: 602 м3        

 

Моля, предоставената информация да бъде поставена на видно място с цел 

запознаване на населението. 

      При възникнали въпроси и неясности – инж. Валентин Александров – старши 

лесничей при ГСУ „Златосел“ и ГСУ „Розовец“ - тел.: 0889 206 412 или на място в 

стопанството. 

 

МЮ/МЮ        ДИРЕКТОР: ……..//…….. 

             (инж. Огнян Христов) 
* На лице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 



 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

ТП “ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – Т Р А К И Я” 

 4142 с. Стряма                                                                 

e-mail:  dlstrakia@ucdp-smolian.com 

 

                          Директор: 03153/23-09 

          Гл.счетоводител: 03153/22-51 

                         Тел.-факс: 03153/23-62 

                  

Изх. № Изх-34-67 

 

с. Стряма 09.02.2023 г. 

 

 

 

        

  Дo  

  Кмета на 

                Община Родопи 

                                                                                       гр.Пловдив – п.к. 4000 

                                                                                       ул.“Софроний Врачански“ №1А 

 

    

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

 

 На ТП „Държавно ловно стопанство - Тракия“, към ЮЦДП – гр. Смолян са 

предоставени за управлние и стопанисване 27 178 ха държавни горски територии, като част 

от тях се намират в Община Родопи. 

 Водени от желание за публичност и прозрачност при стопанисване на Българската 

гора като национално богатство, Ви информираме, че през 2023 г. съгласно утвърден 

Горскостопански план ще бъдат предложени насаждения на процедури за ползване на 

дървесина, които са част от държавната горска територия и попадат в управляваната от  Вас 

Община. Същите се намират в местности и добитата дървесина ще бъде транспортирана в 

по-долу изброените пътища, както следва: 

 

Отдел и 

подотдел 

Предвидено             

ползване, 

м3 

Насока на 

стопанисване 
Землище Местност Извозен път 

1 2 3 4 5 6 

389 „в“ 634 м3 възобновяване с. Бойково м-ст „Средня“ 
подотдел 389 „в“ – с. Храбрино –   

с. Първенец 

389 „д“ 1555 м3 възобновяване с. Бойково м-ст „Средня“ 
подотдел 389 „д“ – с. Храбрино – 

с. Първенец 

390 „г“ 162 м3 възобновяване с. Бойково м-ст „Средня“ 
подотдел 390 „г“ – с. Храбрино –  

с. Първенец 

395 „д“ 655 м3 отглеждане с. Бойково м-ст „Червен камък“ 
подотдел 395 „д“ – с. Устина – Плочник – 

с. Храбрино – с. Първенец 

417 „б“ 254 м3 възобновяване с. Лилково м-ст „Рибрено дере“ 
подотдел 417 „б“ - м-ст „Тъмраш 

развалените“ – с. Храбрино – с. Първенец 

417 „в“ 775 м3 възобновяване с. Лилково м-ст „Рибрено дере“ 
подотдел 417 „в“ - м-ст „Тъмраш 

развалените“ – с. Храбрино – с. Първенец 

423 „б“ 2292 м3 отглеждане с. Лилково м-ст „Калдаръма“ 
подотдел 423 „б“ - м-ст „Тъмраш 

развалените“ – с. Храбрино – с. Първенец 

443 „а“ 346 м3 възобновяване с. Лилково м-ст „Чуренска река“ 
подотдел 443 „а“ – с. Храбрино –  

с. Първенец 

443 „в“ 679 м3 отглеждане с. Лилково м-ст „Чуренска река 
подотдел 443 „в“ – с. Храбрино –  

с. Първенец 

445 „а“ 288 м3 възобновяване с. Лилково м-ст „Воденицата“ 
подотдел 445 „а“ – с. Храбрино –  

с. Първенец 

445 „в“ 403 м3 възобновяване с. Лилково м-ст „Воденицата“ 
подотдел 445 „в“ – с. Храбрино – 

 с. Първенец 



 
 

 

Отдел и 

подотдел 

Предвидено             

ползване, 

м3 

Насока на 

стопанисване 
Землище Местност Извозен път 

1 2 3 4 5 6 

445 „г“ 1399 м3 отглеждане с. Лилково м-ст „Воденицата“ 
подотдел 445 „г“ – с. Храбрино –  

с. Първенец 

468 „в“ 10 м3 техническа с. Скобелево м-ст „Кьошка“ 
подотдел 468 „в“ – с. Храбрино –  

с. Първенец 

468 „г“ 19 м3 техническа с. Скобелево м-ст „Кьошка“ 
подотдел 468 „г“ – с. Храбрино –  

с. Първенец 

470 „в“ 58 м3 техническа с. Скобелево м-ст „Кьошка“ 
подотдел 470 „в“ – с. Храбрино –  

с. Първенец 

470 „г“ 82 м3 техническа с. Скобелево м-ст „Кьошка“ 
подотдел 470 „г“ – с. Храбрино –  

с. Първенец 

470 „и“ 127 м3 техническа с. Скобелево м-ст „Кьошка“ 
подотдел 470 „и“ – с. Храбрино –  

с. Първенец 

471 „в“ 430 м3 техническа с. Скобелево м-ст „Кьошка“ 
подотдел 471 „в“ – с. Храбрино –  

с. Първенец 

471 „е“ 273 м3 
възобновяване; 

техническа 
с. Скобелево м-ст „Кьошка“ 

подотдел 471 „е“ – с. Храбрино –  

с. Първенец 

472 „к“ 479 м3 техническа с. Скобелево м-ст „Кьошка“ 
подотдел 472 „к“ – с. Храбрино – 

 с. Първенец 

472 „о“ 135 м3 техническа с. Скобелево м-ст „Кьошка“ 
подотдел 472 „о“ – с. Храбрино –  

с. Първенец 

1048 „в“ 331 м3 възобновяване с. Чурен 
м-ст „Чуренски 

припек“ 

1.подотдел 1048 „в“ – м-ст „Велико“  -   

с. Черешово - яз. Въча – гр. Кричим 

2. подотдел 1048 „в“ – м-ст „Велико“  – 

Козница – гр. Кричим 

3. подотдел 1048 „в“ – м-ст „Велико“  –

Върховръх – гр. Кричим 

1048 „д“ 421 м3 
отглеждане; 

техническа 
с. Чурен 

м-ст „Чуренски 

припек“ 

1.подотдел 1048 „д“ – м-ст „Велико“  -   

с. Черешово - яз. Въча – гр. Кричим 

2. подотдел 1048 „д“ – м-ст „Велико“  – 

Козница – гр. Кричим 

3. подотдел 1048 „д“ – м-ст „Велико“  –

Върховръх – гр. Кричим 

1048 „е“ 164 м3 
възобновяване; 

техническа 
с. Чурен 

м-ст „Чуренски 

припек“ 

1.подотдел 1048 „е“ – м-ст „Велико“  -   

с. Черешово - яз. Въча – гр. Кричим 

2. подотдел 1048 „е“ – м-ст „Велико“  – 

Козница – гр. Кричим 

3. подотдел 1048 „е“ – м-ст „Велико“  –

Върховръх – гр. Кричим 

1048 „ж“ 27 м3 отглеждане с. Чурен 
м-ст „Чуренски 

припек“ 

1.подотдел 1048 „ж“ – м-ст „Велико“  -   

с. Черешово - яз. Въча – гр. Кричим 

2. подотдел 1048 „ж“ – м-ст „Велико“  – 

Козница – гр. Кричим 

3. подотдел 1048 „ж“ – м-ст „Велико“  –

Върховръх – гр. Кричим 

1048 „и“ 113 м3 
отглеждане; 

техническа 
с. Чурен 

м-ст „Чуренски 

припек“ 

1.подотдел 1048 „и“ – м-ст „Велико“  -   

с. Черешово - яз. Въча – гр. Кричим 

2. подотдел 1048 „и“ – м-ст „Велико“  – 

Козница – гр. Кричим 

3. подотдел 1048 „и“ – м-ст „Велико“  –

Върховръх – гр. Кричим 

1048 „к“ 14 м3 техническа с. Чурен 
м-ст „Чуренски 

припек“ 

1.подотдел 1048 „к“ – м-ст „Велико“  -   

с. Черешово - яз. Въча – гр. Кричим 

2. подотдел 1048 „к“ – м-ст „Велико“  – 

Козница – гр. Кричим 

3. подотдел 1048 „к“ – м-ст „Велико“  –

Върховръх – гр. Кричим 

1048 „т“ 10 м3 отглеждане с. Чурен 
м-ст „Чуренски 

припек“ 

1.подотдел 1048 „т“ – м-ст „Велико“  -  

с. Черешово - яз. Въча – гр. Кричим 

2. подотдел 1048 „т“ – м-ст „Велико“  – 



 
 

 

Отдел и 

подотдел 

Предвидено             

ползване, 

м3 

Насока на 

стопанисване 
Землище Местност Извозен път 

1 2 3 4 5 6 

Козница – гр. Кричим 

3. подотдел 1048 „т“ – м-ст „Велико“  –

Върховръх – гр. Кричим 

1048 „ф“ 305 м3 
възобновяване; 

техническа 
с. Чурен 

м-ст „Чуренски 

припек“ 

1.подотдел 1048 „ф“ – м-ст „Велико“  -   

с. Черешово - яз. Въча – гр. Кричим 

2. подотдел 1048 „ф“ – м-ст „Велико“  – 

Козница – гр. Кричим 

3. подотдел 1048 „ф“ – м-ст „Велико“  –

Върховръх – гр. Кричим 

1054 „н“ 101 м3 отглеждане с. Чурен 
м-ст „Комаров 

камък“ 

1. подотдел 1054 „н“ – Върховръх – 

гр. Кричим 

2. подотдел 1054 „н“ – Върховръх – 

гр. Перущица 

1055 „м“ 112 м3 отглеждане с. Чурен 
м-ст „Комаров 

камък“ 

1. подотдел 1055 „м“ – Върховръх –  

гр. Кричим 

2. подотдел 1055 „м“ – Върховръх –  

гр. Перущица 

1078 „г“ 919 м3 
възобновяване; 

техническа 
с. Скобелево м-ст „Карадаа“ подотдел 1078 „г“- Бобище – гр. Кричим 

1080 „г“ 284 м3 отглеждане с. Скобелево м-ст „Карадаа“ подотдел 1080 „г“- Бобище – гр. Кричим 

1097 „с“ 972 м3 възобновяване с. Скобелево м-ст „Върховръх“ 
подотдел 1097 „с“- с. Скобелево –  

гр. Перущица 

1097 „ц“ 271 м3 отглеждане с. Скобелево м-ст „Върховръх“ 
подотдел 1097 „ц“- с. Скобелево –  

гр. Перущица 

1101 „з“ 424 м3 отглеждане с. Скобелево м-ст „Кехайовци“ 
подотдел 1101 „з“- с. Скобелево –  

гр. Перущица 

1101 „и“ 31 м3 отглеждане с. Скобелево м-ст „Кехайовци“ 
подотдел 1101 „и“- с. Скобелево –  

гр. Перущица 

1101 „л“ 113 м3 отглеждане с. Скобелево м-ст „Кехайовци“ 
подотдел 1101 „л“- с. Скобелево –  

гр. Перущица 

1101 „о“ 106 м3 отглеждане с. Скобелево м-ст „Кехайовци“ 
подотдел 1101 „о“- с. Скобелево –  

гр. Перущица 

1101 „п“ 698 м3 отглеждане с. Скобелево м-ст „Кехайовци“ 
подотдел 1101 „п“- с. Скобелево –  

гр. Перущица 
1120 „а“ 240 м3 отглеждане с. Устина с. Устина подотдел 1120 „а“ – с. Устина 

1120 „б“ 37 м3 отглеждане с. Устина с. Устина подотдел 1120 „б“ – с. Устина 

ОБЩО: 16 748 м3  

 

Моля, предоставената информация да бъде поставена на видно място с цел 

запознаване на населението. 

 При възникнали въпроси и неясности – на място в стопанството или по телефона. За 

контакт със старши лесничеите: 

1. Али Льотев  – старши лесничей при ГСУ „Тъмраш“ и ГСУ „Скобелево“ – 0886 

741 665.  

2. инж. Илко Милев  – старши лесничей при ГСУ „Козница“ – 0888 829 01 

 

 

   МЮ/МЮ        ДИРЕКТОР: …….п…………. 

           (инж. Огнян Христов)  
 
* На лице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 


