
 

ТЕРИТОРИАЛНО  ПОДЕЛЕНИЕ  

ДЪРЖАВНО  ГОРСКО СТОПАНСТВО – ОМУРТАГ 
п.к.7900 гр.Омуртаг, ул.”Георги Сава Раковски” № 21, централа 0605/6-21-54e-mail:dgs.omurtag@dpshumen.bg,  
 

 

Изх. №                               

Дата:12.06.2019 г.                                       

  

ДО 

ОБЩИНA  АНТОНОВО  

ГР. АНТОНОВО 

 

 
Във връзка с приетите принципи и критерии на Съвета за стопанисване на горите и с 

оглед изпълнението и спазването на Принцип 4, критерии 4.2 от Националния стандарт за 

отговорно управление на горите в България (FSC- STD-BGR-01-2016), с който ТП ДГС 

,,Омуртаг“е сертифициран, като част от СИДП ДП. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Приложено представяме Ви информация за землищата и подотделите, в които е 

планирано провеждане на горскостопански мероприятия през 2019 г. Посочени са всички 

обекти, в които ще извършваме дърводобивна и лесокултурна дейност. Молим за Вашето 

съдействие информацията да бъде поставена на вашето информационно табло. Ако имате 

предложения, коментари и допълнения в срок до 17.06.2019 г. могат да бъдат направени 

писмено на електронен адрес: dgs.omurtag@dpshumen.bg  или в деловодството на 

стопанството, след което пристъпилите коментари ще бъдат разгледани. 

  

 

 

 

Приложение: Информация за землищата и подотделите, в които е планирано 

провеждане на горскостопански мероприятия през 2019 г. 

 

        
 

 

 

С уважение, /П/ чл.59 от ЗЗЛД 
 

ИНЖ. КРАСИМИР НИКОЛОВ 

Директор на ТП ДГС „Омуртаг” 
 

Изготвил:/П/ чл.59 от ЗЗЛД 

инж.В.Кимов – зам.-директор при ТП 

mailto:dgs.omurtag@dpshumen.bg
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