
 

До всички 

заинтересовани страни 

 

Уведомление 

 
Във връзка с индикатори 4.2.1, 4.2.2, 7.6.2 и 7.6.6. от Национален FSC

®
 стандарт на 

България (FSC-STD-BGR-01-2016 V-1), ви уведомяваме, че през 2021 г. на територията на ТП 

„ДГС Кости“ (FSC
®
 C002522)  ще се извършват дейности по ползване на дървесина и 

лесокултурни мероприятия както следва: 

1. Обекти предвидени за ползване на дървесина 

Обект: Отдел, подотдел Землище 

1801-Д-21 7: е, з; 10: г; 17: б, е, х, ч; 34: б, г, д; 48: а, ж, з; 49: б; 51: 

с, х; 133: в, г, д, з; 135: м; 138: ж, з; 139: в, г, д, ж; 140: а, 

н, о; 151: д; 158: г, д, е; 207: о; 208: б; 210: г; 221: в, к,  р, 

т; 224: в, ж, ц. 

с. Българи, с.Кости, с. 

Сливарово 

2101 17: ц; 34: а; 51: т; 60: в, д, л, ф; 93: б; 94: г, м; 153: ф; 

207: б, ж; 208: а, в. 

с. Българи, с.Кости, 

с. Сливарово 

2102 11: в, г, о, ф; 86:а; 92:и. с. Българи, с.Кости 

2103 218: и, м, о; 219:о; 222: ж; 223: и. с. Сливарово 

2104 6: а, г; 16: и; 17: м, ф; 18: з. с. Българи 

2105 221: б, д, и; с. Сливарово 

2106 59: г, е; 60: б, и; 62: д; 63: г, д, е, р. с. Кости 

2107 152: б, г; 153: у; 154: и, л; 155: а. с.Кости, с. Сливарово 

2108 93: г, к; 94: к; 95: в, д, л, м. с. Кости 

2109 105: б, к; 109: в, г, д, е, з, о; 110: г, д, ж, з. с. Кости 

2110 93: з; 112: г, д, л: 114: в, д; 115: ж; 116: ж. с. Кости 

1801-Д-20 11 ж; 18 : л; 51 п; 56 и;134 б; 222 б, с. Българи, с.Кости 

2003 16: у. с. Българи 

2005 42: г, е. с. Българи 

2013 117: л, о. с. Кости 

2014 131 а, г; 135 в. с. Кости 

 

2.Лесокултурна дейност 

- отглеждане на млади насаждения без материален добив, съгл. чл. 35б от НСГ – 

отдели:14: и, п; 39: ж; 225: д; 230: з, м; 104: п; 120: ж; 139: б; 158: и; 159: е, л; 

- подпомагане на естественото възобновяване (изсичане на подлеса) – отдели: 83: а; 84: в; 

85: з; 227: ж. 

- поддържане на лесокултурни прегради – 7000 л.м.; 

- поддържане на минерализовани ивици – 3250 л.м.; 

- поддържане на пътища за движение на противопожарна техника – 4500 л.м. 

 

За въпроси и допълнителна информация: ТП “ДГС КОСТИ“, с.Кости, общ. Царево, обл. 

Бургас, e-mail : dgskosti@uidp-sliven.com, тел. 0886/843-613. 

 

 

ИНЖ. ЦВЕТОМИР ГЕНОВ……..П…………………. 

Директор на ТП „ДГС Кости“ 
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