
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН 
 
 

 гр. Сливен  ул.Орешак № 15-А              044 /62 27 42       факс 044/ 66 25 28 
 

 

 

 

До 

Община Сливен 

 

 

Кметство 
гр. Кермен , Биково, Бинкос, Блатец, Бозаджии, Бяла, Въглен, Гавраилово, Гергевец, Глуфишево, 

Глушник, Голямо Чочовени, Горно Александрово, Градско, Драгоданово, Жельо войвода, Злати 

войвода, Ичера, Калояново, Камен, Ковачите, Крушаре, Малко Чочовени, Мечкарево, Младово, 
Николаево, Новачево, Панаретовци, Раково, кв.Речица, Самуилово, Селиминово, Скобелево, Сотиря, 

Старо село, Струпец, Тополчане, Трапоклово, Чинтулово и Чокоба 

 

 
Уважаеми дами и господа, 

 

Във връзка с въвеждането на Националния стандарт за отговорно управление на 
горите в България и сертификацията на територията на ТП „ДГС Сливен", на страницата 
на ТП „ДГС Сливен" са публикувани вътрешни разпоредби, към чието прилагане при 
изпълнението на горскостопанските дейности, биха имали отношение всички 
заинтересовани страни - физически и юридически лица, държавни и общински 
администрации. 

В тази връзка Ви молим да бъдат информирани заинтересованите страни по 
населените места за запознаване с изложената документация и да се постави на таблото за 
обявления приложения списък на насажденията, в които ще се ползва дървесина от 
държавни горски територии на ТП ДГС Сливен през 2020г. 

Конкретната и/или подробна инфорамация относно изискванията на горската 
сертификация и относно наличните горски ресурси и тяхното състояние, планираните за 
провеждане горски мероприятия, установените на горските територии важни елементи на 
биоразнообразието, горите с висока консервационна стойност и мерките за тяхното 
поддържане и опазване, както и картния материал са на разположение на всички 
заинтересовани страни в сградата на ТП „ДГС Сливен" в гр. Сливен , ул. „Орешак" 

№15 а . Въпроси и бележки могат да бъдат изпратени на e-mail: dgssliven@uidp-sliven.com 
 

 
 

 

 
Приложение: 

1. Списък на насажденията, в които ще се ползва дървесина от ДГТ през 2020 г. 

 
ИНЖ. ДИМО ДИМОВ …../п/…….. 

Директор ТП „ДГС Сливен” 
 

 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен, съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 


