
              МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                  СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

      ТП ДГС ЦОНЕВО 
    Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;                                                                            

e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; http://dgsconevo.sidp.bg/ 
 
 

 

Информация за землищата и отделите, в които е планирано провеждането на 
горскостопанските мероприятия през 2021 г. на територията на ТП ДГС „Цонево“ 

 

    Съгласно изискванията на Принцип 4 критерий 4.2 от Националния стандарт за горска 

сертификация, ТП ДГС „Цонево“ представя информация за планираните през 2021 г. дейности, 

които ще се извършват в ДГТ (държавните горски територии), попадащи в териториалния 

обхват на Община – Дългопол. 

1. Дърводобивна дейност 

Землище Отдели/подотдели 

гр. Дългопол 219-ж, 220-в, г, 239-а, 240-а, з, м,   

с. Цонево 1-в, 3-и, 11-а, 16-д, 132-у, 202-п,  

с. Дебелец 18-д, 20-б, е, 22-а, г, 23-а, б, 25-к, 32-б, в, 38-е, ж, з, н, о, п, р, с, 39-а, 40-е, 41-е, 
42-а, в, 63-л, ж, 64-т, с, 69-б, в, 70-к, 76-г, 85-д, к, 98-а, 100-в, 102-а, б, в, е, и, 
108-а, б,  113-а, б, г, 114-а, б, г, д, ж, 115-о, 119-д, е, 120-в, 134-н, 139-б, в, 140-г,  

с. Аспарухово 146-а, д, ж, з, и, к, л, 147-д, 154-а, 155-б, 159-а, 164-а, 166-а, 167-а, д, 168-д, е, 
ж, 169-а, 174-н, 176-а, 175-ж, 

с. Величково 210-г, ж, 230-а, б, 

с. Сава 232-ж, з, 234-в, е, ж, и, 235-г, 237-а, г, 238-д, 

с. Рояк 92-я, 211-а, л, н,  

с. Боряна 225-а, г,  

с. Сладка вода 243-а, б, в, г, 248-а, 249-д, 262-б, 

с. Комунари  280-е,  

с. Партизани  - 

с. Арковна 295-ж, 299-в, 300-б, г,  

с. Медовец 305-г, 306-б, 307-е, 308-б, 309-н, 310-а, в, с, 312-д, 314-з, г, 315-б, м, н,  

с. Лопушна 336-а, 338-г, 341-г, е, 

с. Поляците 320-б, 321-б, 322-а, г, 323-в, к, 327-д, т, ф, 329-а, в, м, 332-г, д,  
 

2. Лесокултурна дейност - със собствени работници 

Землище Отдели/подотдели 
Почвоподготовка и залесяване – 2 дка. 
с. Партизани 292-н, 
Отглеждане на 4 и 5 годишни култури – 203 дка. 

с. Аспарухово 179-а,  
Отглеждане на млади насаждения  - осветления – 57  дка. 
с. Дебелец 20-и, 

с. Партизани 293-ф, 
 Отглеждане на млади насаждения  - прочистки – 255 дка. 
с. Дебелец 78-г, 

с. Аспарухово 174-д, 175-и, 

с. Цонево 204-е, 

с. Рояк 216-в, 

с. Медевец 307-р, 

http://dgsconevo.sidp.bg/


Маркиране на лесосечен фонд за 2022 г.  

Марсирането на следващия лесосечен фонд ще се извърши в отдели разпределени върху цялата 
площ на стопанството. Средно годишното ползване от 50 100 куб.м. стояща маса е определено на 
база предвижданията по ГСП от 2018 г. Отделите предвидени за маркиране ще бъдат уточнени и 
публикувани допълнително на страницата на сайта.  

        

 Настоящата информация е публикувана на сайта на стопанството (www.sidp.bg)  в 

раздел „Горска сертификация“.  Ако имате възражения или коментари на така заложените 

дейности в ДГТ на територията на стопанството може да го направите в четиринадесет дневен 

срок от датата на нейното публикуване. 

 Във връзка с гореизложеното,  ръководството на ТП ДГС „Цонево“ организира среща със 

заинтерисованите страни от 10.30 часа на 26.02.2021 година  в административната сграда на 

стопанството. 

 При проявен интерес и желение, Моля заповядайте на горепосоченота среща на която 

ще бъдат разисквани следните теми: права и задължения на местните общности, планирани 

дейности за годината, териториите на които ще се изпълняват и възможности и начините на 

промяна в случай, че са засегнати права на собственост и ползване. Възможни съвместни 

дейности и инициативи с местни общности, уточняване и опазване на местата с културно, 

екологично, икономическо и религиозно значение (ако има такива) и получаване на 

информация за нови от Ваша страна, както и възможности за заетост и други услуги които ТП 

ДГС „Цонево“ е в състояние да предложи.  

   Контакти за обратна връзка в случай, че заинтересованите страни желаят да коментират 

или да направят възражения на горскостопанските дейности: инж.  Младен Парушев Петров –  

зам. директор на ТП ДГС „Цонево“;  моб. тел: 0889/ 699 938. 

http://www.sidp.bg/

