
 

Изх.№ 151/22.02.2021 г. 

ДО  КМЕТА 

НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 

ГР. НОВИ ПАЗАР 

 

Относно: Информация за планирано провеждане на горскостопански дейности през 

2021 г. в Държавните горски територии стопанисвани и управлявани от ТП ДГС „Нови пазар”  

на територията в ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 

 

УВАЖАЕМИ чл.59 от ЗЗЛД , 

 Във връзка с въведената горска сертификация по стопанисване и управление на горите от 

Държавните горски територии на ТП ”ДГС Нови пазар” в изпълнение на Принцип 4, критерии 4.2 на 

Националния FSC Стандарт на България (FSC-STD-BGR-01-2016 V-1)., Ви предоставяме 

Информация за планираното провеждане на горскостопански дейности през 2021 г. в Държавните 

горски територии стопанисвани и управлявани от ТП ДГС „Нови пазар” в Община Нови пазар. 

I. Планирани Лесокултурни дейности през 2021 г. в Община Нови пазар: 

1. Подпомагане на естественото възобновяване: 

- Отдел 310 подотдел „г” - 122 дка. в землището село Сечище. 

- Отдел 312 подотдел „б” - 40 дка. в землището село Сечище. 

2. Превантивни противопожарни мероприятия- поддръжка на минерализовани ивици: 

- Минерализованите ивици се изграждат от арендатори на ЗП, обработваеми земи, земи 

граничещи с държавните горски територии. 

3. Лесозащита: 

- При констатиране на болести и повреди от биотични и абиотични фактори. 

II. Планирани дърводобивни дейности през 2021 г. в Община Нови пазар: 

1. Отгледни сечи. 

1.1.В широколистни високостъблени: 

-прореждане: отдели 244 „е”, „д”, 247 „в”, 249 „в”, „д”, „е”, 258 „а”, 259 „а”, „в”, 262 „г”,”м”, 274 

„а”, „б”, 275 „а”, „б”. 

1.2. В издънкови за превръщане- не са предвидени.. 

2. Възобновинелни сечи. 

2.1. В широколистни високостъблени: не са предвидени. 

2.2. В издънкови за превръщане: 

-постепено-котловинна сеч: отдели 76 „а”, 83„г”, 309 „а”, 310 „г”, 312 „б”, 314„г”, 317„а”, 331 „а”, 

333 „а”. 

-постепено- котловина сеч ок. фаза: отдел 265 „д”. 

- краткосрочно постепенна сеч осветителна фаза: отел 322 „а”. 

На  интернет страницата на стопанството https://dgsnovipazar.sidp.bg/ е изнесена 

информация за обектите, в които ще се извършват горепосочените горскостопански дейности през 

2021 г. на територията на ТП ДГС Нови пазар в Община Нови пазар. 

За допълнителни въпроси или предложения по отношение на планираните горскостопански 

мероприятия, може да подавате текущо, на e-mail: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg  или на адреса на 

стопанството: обл. Шумен, общ. Нови пазар, гр. Нови пазар, ул. Цар Освободител № 44. 

  

С уважение, 

инж. чл.59 от ЗЗЛД:.....П..... 

Директор на ТП ДГС „Нови пазар“ 

https://dgsnovipazar.sidp.bg/
mailto:dgs.novi_pazar@dpshumen.bg

