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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с изискванията на Националния стандарт за отговорно управление на
гори и подобряване възможностите за взаимодействие при планиране на
горскостопанските дейности, представяме на вниманието Ви:

ПЛАНИРАНИ ГОРСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ
през 2020 г. на територията на ТП „ДГС Карнобат”

Вид дейност

1. Отглеждане на
горски култури

2. Подпомагане на
естественото
възобновяване

Община

Землище

Отдел и подотдел

Карнобат

Карнобат

122 г, д, з, и, л, м, н, о, п, р, ф, 7,
8.

Сунгурларе

Садово

1193 е, и.

Подвис

93 е.

Камчия

129 в.

Съединение

252 ж.

Бероново

1193 в, з.

Подвис

230 б1, е1, ж1.

Карнобат

122 д, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, ф.

Подвис

231 д, е.

Прилеп

231 ж; 232 и, к, л; 233 а, б, в, д,
ж, и, ц, ш, щ, р, ю; 235 л, ж.

Сунгурларе

3. Направа на
Сунгурларе
минерализовани ивици
4. Направа на нови и
поддържане на
съществуващи
лесокултурни
прегради

Карнобат

5. Събиране на
недървесни горски
продукти

Карнобат

всички

Сунгурларе

всички

Сунгурларе
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с. Бероново

1192 а, ж, з, л; 1193 в, г, з.

с. Босилково

267 а, к; 268 в, г.

с. Ведрово

221 п.

с. Дъбовица

1182 с; 1183 б; 1186 а, б; 1202 б,
и, л, н.

с. Завет

266 в, и; 267 е, и.

с. Камчия
6. Добив на дървесина Сунгурларе
с. Манолич

127 г; 128 в, д; 129 а, в; 137 а, б,
в, л; 139 е, ж, з; 140 а; 141 в, г, д;
142 г, д; 143 а; 144 а, д, к; 149 а,
б; 152 о, ф, ш; 178 ж; 230 п, х, ш,
а1.
5 а, б; 6 н, р; 8 б, в, е; 11 н; 12 г,
д, е, р, с; 1116 г; 1145 з.

с. Подвис

27 а, б; 35 ж; 47 д, и, к; 48 е, з; 73
в; 93 в, д, е; 231 д.

с. Прилеп

222 г, д, е, ж; 231 ж; 232 п; 252
ж, к, н.

с. Садово

1005 ж, з; 1017 в, л; 1018 и, м, о;
1025 г; 1026 г; 1027 а; 1027 к;
1028 а; 1030 ж; 1032 и, к; 1035 а,
в; 1039 а; 1041 в; 1042 е, б; 1057
г; 1060 в; 1061 л; 1062 а, д, е, ж,
з, и, к, м; 1063 з; 1181 б, в, д, и;
1194 г.

Детайлно запознаване с годишния план на стопанството, вашите бележки и
предложения може да направите в административната сграда на ТП „ДГС Карнобат”,
намираща се в гр. Карнобат, ул. „Москва”, № 1. Въпроси и бележки могат да бъдат
изпратени също и на e-mail: dgskarnobat@uidp-sliven.com.

Заличен, съгл. чл.2 от ЗЗЛД
ИНЖ. СВЕТЛИН ВОДЕВ
ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КАРНОБАТ”

