
 
 
 

 
                                                 До:    ВСИЧКИ ЗАИНТЕРИСОВАНИ СТРАНИ  

 

                                                                Директор на РДГ – гр. Стара загора 

                                                                Директор на РИОСВ -гр.Стара Загора  

                                                                Кмет на Община – гр.Казанлък 

                                                                         Директор  на НПМ „Шипка Бузлуджа“ гр.Казанлък                                                                                                                                                                                                                                                     

Директор БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ 

                                                                  - Източоно  бемоморски район – гр.Пловдив 

                                                                Председател на ТД „ОРЛОВО ГНЕЗДО“ гр.Казанлък 

                                                               Управител „ШИПКАЛЕС „ ЕАД гр.Казанлък 

 

Уважаеми Госпожи  и Господа, 

 

               Във връзка с изискванията на Националния стандарт за отговорно управление на 

горите в България и сертификацията на територията на ТП „ДГС-Казанлък”,  

предстои лесоустросвена ревизия, която ще инвентаризира всички горски територии 

включени в  Доклада за горите с висока консервационна стойност (ГВКС) на територията 

на стопанството. Ще бъдат инвентаризирани   всички гори с важни биологични, социални и 

рекреационни функции на територията,   и  определени  насоките и дейностите  за тяхното 

поддържане, управление и мониторинг. 

  

 В тази връзка Ви информираме, че може да вземете участие при актуализацията на 

Доклада и разработването на специфични дейности за поддържане и/или повишаване на 

установените ВКС на територията на ТП „ДГС-Казанлък”.  

            За целта използвайте  представените Ви във Вашите електронни адреси  и  

на официалната интернет страница на горското стопанство : 

- Доклад  „Оценка на социалното въздействие от дейността наТП  ДГС „ Казанлък“ 

- Анализ външни  ефекти ТП ДГС“ Казанлък“ 

- Резюме монититоринг за 2020 ТП ДГС“ Казанлък“. 

- Доклад за горите с висока консервационна стойност (ГВКС). 

 

              Въпроси или предложения по отношение на идентифицираните ВКС, дейностите 

по тяхното управление и мониторинг,  информация относно изискванията на горската 

сертификация и относно наличните горски ресурси и тяхното състояние в ТП 

ДГС„Казанлък”, може да подавате текущо: 

- на тел.0431/ 6 47 76  , на електронните адреси  на стопанството ; 

       dgskazanluk@uidp-sliven.com ;  dgs_kazanlak@dir.bg ; dgs_kazanlak@abv.bg 
- като се свържете с зам.директора  или отговорника по сертификацията в горското 

стопанство – гр.Казанлък, бул.”Освобождение” № 19. 

          Предвид кратките срокове на предстоящата инвентаризация на ТП ДГС”Казанлък” и 

проектиране  на  бъдещето стопанисване на горите с висока консервационна стойност, 

горите в защитените зони ,, горите със специален режим, молим да изпратите Вашите 

становища и бележки (ако има такива ) не по-късно от 20.06.2021 г 

 

 

ВА 

      С уважение: 

                                                                                    ДИРЕКТОР „ДГС”Казанлък” 

                                                                                       / инж.М.Татарджийска/ 

Югоизточно държавно предприятие ДП - г р .  Сливен 
ТП Държавно горско стопанство „ Казанлък” 

гр. Казанлък бул. “Освобождение “ №19 , тел.0431/ 6 47 76 , факс 6 47 75 ,       
dgskazanluk@uidp-sliven.com   ;   dgs_kazanlak@dir.bg 
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