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РЕЗЮМЕ НА ГСП НА ТП „ДГС ЗЕМЕН“ 

Държавно горско стопанство “Земен” носи името на град Земен, където е седалището 

на неговото административно управление. На север граничи с ДГС “Брезник”, на 

североизток, изток и югоизток - с ДГС “Радомир”, на юг и югозапад - с ДГС “Кюстендил”  

и на северозапад - с ДГС “Трън”. 

Общата площ на стопанството е 19601,1 ха. От тях държавните горски територии са 

12803,7 ха, частни гори – 5416,4 ха, общински гори – 1225,6 ха, религиозни организации 

– 154,4 ха и юридически лица – 1,0ха. 

Най-висока надморска височина – 1404 м е връх Кръста, а най-ниската точка – 570м – в 

землището на гр. Земен. 

Годишно (примерна година 2019) от ТП „ДГС Земен“ с предвижда да бъдат извършени 

следните горскостопански дейности: 

- Лесокултурни мероприятия:  подготовка на почвата за залесяване на площ 

от 28 дка, залесяване на площ от 121,5дка, отглеждане на култури с площ 561 

дка. 

- Стопанисване на горите: маркиране на 30 626 куб.м, извеждане на отгледни 

сечи без материален добив на площ от 45 дка; 

- Защита на горските територии от пожари:  направа и почистване на: 800 

л.м. лесокултурни прегради и 330 л.м. минерализовани ивици; 

- Ловностопански дейности: подхранване на дивеча с 21,7 т концентриран 

фураж, 1,82т каменна сол; 

- Ползване на дървесина: добив и реализация на 26 182 м3 строителна 

дървесина и дърва за огрев. Ще бъдат задоволени нуждите на местното 

населени за дърва за огрев по такса на корен съгласно одобрените списъци и 

графици, както и нуждите на населението за дърва за огрев от склад; 

- Социални дейности: За облагородяване на зелените площи в населените 

места Земен и Ковачевци. се предвижда предоставяне на 18 бр. фиданки. За 

коледните празници се предвижда предоставяне на 10 бр. коледни елхи. 
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