
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ -  СЛИВЕН 

ТП  „ДЪРЖАВНО   ГОРСКО  СТОПАНСТВО  ГУРКОВО” 

гр.Гурково, ул.”Прохода” №1, тел. О4331/21-17, факс: 04331/20-24, 
e-mail: dgsgurkovo@uidp-sliven.com  ЕИК: № 2016176540237 

 
 

 

  

ДО 

ВСИЧКИ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

СТРАНИ 
 

Уважаеми Госпожи/Господа, 

 

 Във връзка с въвеждането на сертификация по управление на горите от ДГТ на 

територията на ДГС „Гурково” се разработва и се прилага при изпълнението на 

горскостопанските дейности, Доклад за определяне и картиране на Горите с висока 

консервационна стойност (ГВКС) на територията на стопанството. Докладът включва всички 

гори с важни биологични, социални и рекреационни функции на територията, както и 

дейности за тяхното поддържане, управление и мониторинг. Докладът и картните материали 

към него са изготвени съгласно Практическото ръководството за „Определяне, управление и 

мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България“, предоставено от WWF 

България, като в разработката са участвали експерти от ДГС „Гурково”, ЛТУ, Национален 

природо-научен музей София, Членове на Ботаническото Дружество и други НПО. 

 

 В тази връзка Ви информираме, че в срок до 15.04.2020 год. може да вземете участие 

при изготвянето на Доклада и разработването на специфични дейности за поддържане и/или 

повишаване на установените ВКС на територията на ДГС ”Гурково”. За целта Ви 

представяме приложено за коментари и допълнения изготвения до момента Доклад за 

определените ГВКС на територията на стопанството с разписаните към тях дейности по 

управление и мониторинг. Проект на Доклада е качен на интернет адрес - 

https://dgsgurkovo.uidp-sliven.com/gorska-sertifikaciya За допълнителни въпроси или 

предложения по отношение на идентифицираните ВКС, дейностите по тяхното управление и 

мониторинг, може да подавате, като се свържете с инж. Радослав Проданов – заместник 

директор на ДГС „Гурково” и инж. Калин Николов – заместник директор на ДГС „Гурково” 

на адреса на стопанството: гр. Гурково, ул. „Прохода“ №1 

 

 Информация относно изискванията на горската сертификация и относно наличните 

горски ресурси и тяхното състояние, планираните за провеждане горскостопански 

мероприятия, установените на горските територии важни елементи на биоразнообразието, 

горите с висока консервационна стойност и мерките за тяхното поддържане и опазване, са на 

разположение на всички заинтересовани страни в сградата на ДГС„Гурково”. 

 

 

 

        С Уважение:     

            .........../п/..…......... 

      инж. Иван Дончев 

      Директор на ДГС „Гурково” 
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