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Информация за землищата и подотделите, в които е планирано провеждане 

на горскостопански мероприятия през 2020 г.  
 

Съгласно изискванията на Принцип 4, критерий 4.2 от „Национален FSC стандарт за 

България“, ТП ДГС „Смядово“ предоставя следната информация за планираните през 2020 г. 

дейности, които ще се извършват на територията на стопанството. 
 

 

I. Лесокултурна дейност: 

 

 

 

Всички заинтересовани страни и лица, които желаят да направят коментари и/или 

предложения по така посочените горскостопански дейности, могат да го направят писмено на 

електронен адрес: dgs.smiadovo@dpshumen.bg или в деловодството на стопанството в срок до 

16.03.2020 год. 

Обръщаме внимание, че посочените по-горе подотдели са държавна горска територия. За 

дейности извън горски територии държавна собственост информация може да се изиска от 

Регионална дирекция по горите гр. Шумен. 

 

  

 

 

Землище Подотдели 

  

Отглеждане на култури 

с. Риш 233 а 

Отглеждане на млади насаждения- осветления след сечта 

гр. Смядово 10 а 

гр. Смядово 10 з 

гр. Смядово 35 л 

с. Ново Янково 73 и 

с. Ново Янково 73 к 

с. Риш 241 г 

с. Риш 241 е 

  

Подпомагане на естественото възобновяване 

  

  

Превантивни противопожарни мероприятия- поддръжка на минерализовани 

ивици 

Мин.ивици се изграждат от арендатори и ЗП, обработващи зем. земи граничещи с 

ДГТ, както и от ДГС Смядово. 

  

Лесозащита 

При констатиране на болести и повреди от биотични и абиотични фактори. 
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Относно: Планирани дърводобивни дейности през 2020 год. в община Смядово. 

1.Широколистни гори 

1.1. Възобновителни сечи  - постепенно – котловинна сеч 

отдели: 190 а, 190 е, 191 к 

1.2. Възобновителни сечи  - групово - постепенна сеч 

отдели: 77 а, 88 а, 89 б, 181 б, 241 г, 241 е 

1.3.Отгледни сечи – прореждане 

отдели: 35 з, 82 а, 82 б, 82 г, 82 к, 105 д, 105 е, 185 ж, 189 в, 211 о, 243 з, 10 е, 10 ж, 12 о, 36 г, 93 б, 93 г, 

93 д, 101 д, 102 г, 154 б, 156 г, 156 д, 166 а, 166 ж, 166 з, 169 б, 175 в, 176 г, 181 а, 181 г, 181 д, 182 и, 185 

а, 185 з, 188 д, 189 а, 189 г, 190 в, 190 д, 191 а, 191 г, 192 г, 196 г, 196 е, 197 а, 197 д, 197 е, 209 и, 218 а, 

218 б, 218 в, 219 в, 219 з, 219 и, 219 м, 231 а, 231 б, 243 в, 243 д, 243 е, 244 а, 244 г, 244 д. 

1.4. Отгледни сечи – пробирка 

отдели: 35 е, 157 б, 26 а, 28 ж, 31 л, 36 а, 36 в, 97 б, 181 в, 191 б, 219 г. 

2. Издънкови за превръщане 

2.1. Възобновителни сечи  - постепенно – котловинна сеч 

отдели: 27 а, 35 б, 42 в, 60 г, 65 г, 73 и, 73 к, 92 ж. 

2.2.Отгледни сечи – прореждане 

отдели: 29 ж, 77 е, 192 е. 

2.3. Отгледни сечи – пробирка 

отдели: 28 е, 57 г, 60 б, 89 в, 89 г, 248 к. 

3. Нискостъблени гори 

3.1. Възобновителни сечи  - гола сеч 

отдел: 63 ж. 

4. Санитарна сеч 

отдел: 103 к, 103 л, 123 г, 204 б, 204 в, 204 д, 204 е, 207 а, 211 п, 212 а, 212 б, 214 ж, 215 л. 
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