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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Във връзка с изискванията на Националния стандарт за отговорно управление на 
гори и подобряване възможностите за взаимодействие при планиране на 
горскостопанските дейности, представяме на вниманието Ви: 

 
 

ПЛАНИРАНИ ГОРСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ 
през 2023 г. на територията на ТП „ДГС Карнобат” 

 
 

Вид дейност Община Землище Отдел и подотдел 

1. Отглеждане на 
горски култури 

Сунгурларе 

с. Съединение 218 e 

с. Бероново 1255-10 

с. Климаш 322-4, 322-8 

Карнобат с. Сигмен 354-1 

2. Подпомагане на 
естественото 
възобновяване 

Сунгурларе 

с. Есен 1168 а, 1170 п 
с. Завет 266 ж 
с. Камчия 148 и, 174 ж    
с. Лозарево 100 н 
с. Съединение 221 а1, 251 б    
с. Садово 1017 л,  1059 д,  
с. Подвис 48 и, 54 а, 61 з, 61 к   

3.  Отглеждане на 
млади насаждения без 
материален добив 

Сунгурларе 

с. Каменско 7 в, 12 у 
с. Подвис 50 б, 52 о, 98 ж   
с. Лозарево 99 с 
с. Садово 1002 к , 1067 с 

4. Направа на 
минерализовани ивици Сунгурларе с. Подвис 230 б1, е1, ж1. 

5. Направа на нови и 
поддържане на 
съществуващи 
лесокултурни прегради 

Карнобат гр. Карнобат 122 д, ж, з, 1, 5, 7, 8. 

Сунгурларе 
с. Подвис 57 б, в, д, е,ж, з, 58 а, и, г, з, к, 1, 63 б, 

64 а, б, в, з, 4, 5 
с. Прилеп 238 б, е, ж, з, 239 а, е, и, ж, з 
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6. Събиране на 
недървесни горски     
продукти 

Карнобат всички 
 Сунгурларе всички 

 

7. Добив на дървесина Сунгурларе 

с. Босилково 1192 д 

с. Дъбовица 1200 б, г, 1183 п, 1197 а, 1199 з,  

с. Есен 1165 в, 1168 б, в, 1175 з 

с. Завет 265 а, в 

с. Камчия 
128 а, б, о, м, 134 г, 135 б, 137 к, 138 г, 
д, 140 д, е, 146 е, п, к,  147 б, и, 150 к, 
л, 151 к, 198 а,  

с. Каменско 5д, 1121 а, е, ж,  

с. Подвис 
40 а, б, 41 н, 43 г, в, 46 а, б, г, н, 47 б, 
50 а, 57 з, 58 г, 58 д, 59 ж, 62 б, л,  63 а, 
64 а, в, г, д, л, 69 о, 73 а, 230 л1, 231 а 

с. Прилеп 235 з 

с. Садово 

1001 а, д, е, 1002 и, 1004 а, б, в, г, 1005 
а, е, 1038 ж, 1039 в, г, 1016 з, ж, 1020 з,  
1021 б, в, 1028 е, 1181 е, з, 1190 е, 1187 
г, 1194 г, 1310 н, о 

с. Чубра 1285 а, б 

с. Черница 80 а, б, ш, 82 и 
 
 
 

Детайлно запознаване с годишния план на стопанството, вашите бележки и 
предложения може да направите в административната сграда на ТП „ДГС Карнобат”, 
намираща се в гр. Карнобат, ул. „Москва”, № 1. Въпроси и бележки могат да бъдат 
изпратени също и на e-mail: dgskarnobat@uidp-sliven.com. 
 
 
 

 
Заличен, съгл. чл.2 от ЗЗЛД

 
 
ИНЖ. СВЕТЛИН ВОДЕВ 
ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КАРНОБАТ” 
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Изх. №……………….. 
 
……...………....2023 г. 
 
 
ДО ВСИЧКИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 
 
Относно:  Провеждане на среща със заинтересованите страни от дейността 
на ТП „ДГС Карнобат” 
 
 

Във връзка с изискване на Принцип 4 от Национален стандарт за 
отговорно управление на горите в България, Ви информираме за предстоящо 
провеждане на среща със заинтересованите от дейността на ТП „ДГС Карнобат” 
страни, в която ще бъде предоставена информация и обсъдени следните теми: 

- права и задължения на местните общности, засегнатите и заинтересовани 
страни, свързани с дейността и територията на ТП „ДГС Карнобат” 
(Индикатори 4.1.2, 4.1.3, 7.6.3) 

- планирани дейности за съответната година, територии в които ще се изпълняват, 
възможностите и начините за промяна на тези дейности в случай, че са засегнати 
права на собственост и ползване; (Индикатори  4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 7.6.2, 7.6.6) 

- подходящи възможности за заетост, обучение и други услуги, които ДГС 
предлага; (Индикатор 4.3.1, 7.6.3) 

- възможностите за местно социално-икономическо развитие вкл. възможни 
съвместни дейности, проекти и инициативи с местните общности, засегнати и 
заинтересовани страни; (Индикатори 4.4.1, 4.4.2, 7.6.3) 

- мерки за опазване на места със специално културно, екологично, икономическо, 
религиозно или духовно значение за местните общности; получаване на 
информация за нови такива. (Индикатори 4.7.1., 4.7.2., 7.6.3, 7.6.6)  

В тази връзка информацията за планираните дейности и подходящи 
възможности за заетост ще бъде поместена в сайта на стопанството- 
https://dgskarnobat.uidp-sliven.com. 
При необходимост от разяснение и предоставяне на информация по 
горепосочените теми, моля изпращайте на електронна поща 
dgskarnobat@uidpsliven.com вашите въпроси, предложения или евентуални 
препоръки в срок 10.04.2023 г. 
 
 

 
Заличен, съгл. чл.2 от ЗЗЛД

 
 
ИНЖ. СВЕТЛИН ВОДЕВ 
Директор на ТП „ДГС Карнобат” 
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