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Рег.№ Изх-09-76/08.02.2023 г. 

 

ДО КМЕТА НА 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 

ОБЩИНА МАДАН 

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

Във връзка с приетите принципи и критерии на съвета за 

стопанисване на горите и с оглед спазване на поетите  от ръководството на 

ТП „ДГС Златоград” ангажираност към принципите и критериите от 

националния стандарт за отговорно управление на горите в България, с 

настоящото съобщение Ви уведомяваме за планираните мероприятия в 

държавните горски територии през 2023 година. 

 

1.Лесокултурни мероприятия 

Залесяване– 16 дка -  на територията на Община Златоград в 

местностите „Далвин дол” и Мудрово”; на територията на Община Мадан 

в местностите „Печинско” и „ Гъбата”. 

Попълване на култури –27 дка - на територията на Община 

Златоград в местностите „Терфили”, „Дюстарла”; на територията на 

Община Мадан в местностите ”Вехтино” и „Света неделя“ 

Отглеждане на горски култури – 582 дка - на територията на 

Община Златоград в местностите „Дюстарла”, „Бешево” и „Пресека”; 

„Терфили”, „Далвин дол”, „Мудрово” и „Балалитска река”; на територията 

на Община Неделино в местностите „Крайна”, „Раздал” и „Дюлеви 

колиби”; на територията на Община Мадан в местностите 

„Керемидницата” , „Цирка”,  „Печинско”, ”Вехтино” и „Света неделя“ 

Осветления – 158 дка - на територията на Община Мадан в 

местностите „Ловци” и „Равнища”. 

Изграждане на лесокултурни прегради – 2000 м – в местностите 

„Бърце”, „Врачево”, и „Тънка бара” 

 

2.Добив на дървесина – 30640 м3 
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На територията на Община Златоград в местностите „Бучовица”, 

„Радино”, „Костадин”, „Пресека”, „Ломски дол”, „Малка река” „Врачево”, 

„Хасидере”, „Угридово”, „Папаз”, „Мудрово”, „Ябълката”, „Терфили” и 

„Къртала”. 

На територията на Община Неделино в местностите „Писан врис”, 

„Айвазови колиби”, „Бурево”, „Припечанска река”, ”Шадийца”, „Портата” 

и „Тънка бара” 

На територията на Община Мадан в местностите „Черен 

кладенец”, „Купен”, „Петровица”, „Стобор”, „Батанци”, „Печинско”, 

„Гарабина”, „Бучовица”, „Арпаджик”, „Шадийца” и  „Дупка”, „Керезгиди“ 

 

За нуждите на местните жители, които желаят самостоятелно да си 

добият дърва за огрев  са планирани насаждения в землищата на всички 

населени места. 

 

3. Почистване на горски пътища – в зависимост от необходимостта 

в местностите, където са планирани мероприятия, както и за осигуряване 

на проходимост при евентуални природни бедствия. 

 

При необходимост от допълнителна информация: 

 

1.Асен Даскалов, зам.директор, тел.0887551159 

2.инж.Емил Шевров, гл.инженер, тел.0885801029 

2.инж.Пламен Балджиев, ст.лесничей, тел.0885801001, за ГСУ Златоград 

3.инж.Веселин Найденов, ст.лесничей, тел.0885801024, за ГСУ Неделино 

4.инж.Сабри Радифов, ст.лесничей, тел.0885801016, за ГСУ Мадан 

 

 

 

 

С уважение,  

инж.Съби Димитров:…п*…….. 

Директор на ТП „ДГС Златоград”  

 
 

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

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 


