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ДО: 
 ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

 
 
 
 

Относно: Участие в ежегодния мониторинг на биологичното разнообразие в 
териториялният обхват на ТП”ДГС-Триград” през 2023 година 

 

 

Уважаеми  Госпожи и Господа,  

Във връзка с провеждане на ежегодният мониторинг на биологичното 
разнообразие в териториалния обхват на ТП”ДГС-Триград” и в изпълнение на 
задълженията произхождащи от Националния стандарт за отговорно управление на 
горите в България и спазването на Принцип 9 от същия, 

ТП”ДГС-Триград” отправя покана към заинтересованите страни за участие в 
предстоящия ежегоден мониторинг на биологичното разнообразие в държавните 
горски територии от обхвата на стопанството, който ще се проведе от 01.03.2023г. до 
30.09.2023 година. 

Системата за мониторинг на биологичното разнообразие е система, проследяваща и 
обобщаваща промените в биологичното разнообразие в горите управлявани от ТП”ДГС-
Тригад” в дългосрочен план. Това се осъществява чрез систематизирани дългосрочни 
наблюдения на елементите на биологичното разнообразие, съпроводени със събиране, 
обработка, съхранение на данни от една страна и чрез системата си за оценка и анализ на 
въздействията върху биологичното разнообразие, неговото състояние и мерките, които се 
предприемат за предотвратяване на загубата му от друга. 

Провеждането на мониторинг е основен инструмент в помощ при вземане на 
управленски решения, имащи отношение към опазването на биологичното разнообразие 
на територията на ТП”ДГС-Триград”, като заедно с това предлага информация на възможно 
най-широк кръг ползватели. 

Имайте в предвид, че всяка предоставена от Вас информация и данни ще бъдат 
взети под внимание при изготвяне на Доклада за промените в състоянието на горите с 
висока консервационна стойност /ГВКС/, ефективността на проведените дейности за 
поддържане и подобряване на ГВКС и съответните мерки за управление. 

Напомняме Ви, че на официалната интернет-страница на „ЮЦДП”, гр.Смолян, в 
раздел „Териториални поделения” – „ДГС-Триград”, подраздел „Горска сертификация” на 

адрес: https://ucdp-smolian.com/bg/dokumenti?b=25&t=woodCertificate, текущо се публикуват всички 
документи, които са достъпни за всички Вас – за разглеждане и обсъждане, както и на 
информационното табло в административната сграда на стопанството на адрес: с.Триград, 
обл.Смолян, общ.Девин. 

Допълнителни въпроси или предложения може да подавате текущо на e-mail: 
dgstrigrad@ucdp-smolian.com през цялата година. 

 
 

ВБ                                                                       Директор на 
                                                                         ТП“ДГС-Триград”:_______/ П*/______ 

                                                                                                       инж.Пламен МАЛКОВСКИ 
 *Подписът е заличен съгласно Регламент (ЕС) 2016/679. 
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