ДО
Регионална дирекция по горите – гр.Кърджали
Адрес: гр. Кърджали 6600 , ул.Васил Левски №2
Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково
Адрес: 6300 Хасково, ул. "Добруджа" 14
Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район” Пловдив РС
Адрес: гр. Пловдив - 4000 , ул. "Янко Сакъзов" № 35, п.к. 307
РДПБЗН - Кърджали
Адрес: гр. Кърджали 6600 , ул. "Георги Кондолов" №26
РС“ПБЗН“ - Момчилград
Адрес:гр.Момчилград, ул. “ Дамбалъ “ № 2,
РС“ПБЗН“ - Джебел
Адрес:гр. Джебел, ул. "Антарктида" №1,
Районно управление - Момчилград
Адрес: гр.Момчилград, ул."Гюмюрджинска" № 15
Районно управление - Джебел
Адрес:гр. Джебел ,ул. "Антарктида" №1,
Дирекция "Инспекция по труда - Кърджали"
Адрес : 6600, гр. Кърджали, ул. "Деспот Слав" №1, ет. 4
Дирекция "Бюро по труда", град Момчилград
Адрес: гр. Момчилград, ул. "26 декември" № 20
Дирекция "Бюро по труда", град Джебел
Адрес: област Кърджали, гр. Джебел, ул. "Еделвайс" № 74
Областна администрация Кърджали
Адрес: гр. Кърджали 6600, бул. "България" №41
Община Момчилград
Адрес: гр. Момчилград, ул. "26 декември" № 12
Община Джебел
Адрес: 6850, гр. Джебел,ул.”Еделвайс” № 19
Ловно сдружение „Родопи Момчилград” – гр. Момчилград
Адрес: гр. Момчилград , ул. "Момчил войвода" № 5
Църковно настоятелство „Св.Цар Борис I Михаил” гр. Момчилград.
Църковно настоятелство при храма „Св.св.Кирил и Методий” гр. Джебел.
Мюсюлманско настоятелство - Момчилград (стара джамия)

Мюсюлманско настоятелство - Момчилград (нова джамия)
Мюсюлманско настоятелство - Джебел
В и К - гр. Кърджали
Адрес: гр. Кърджали 6600, бул. "България" №88
В и К - гр. Кърджали
Клон Момчилград
Адрес:гр.Момчилград, ул. Тракия №17
В и К - гр. Кърджали
Клон Джебел
Адрес: 6850, гр. Джебел, ул. Тракия №6
Българско дружество за защита на птиците
Адрес: гр. София 1111, п. к. 50, ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
Федерация Зелени Балкани
Адрес:Пловдив 4004, ул. "Скопие" № 1, офис 9 и 10
Сдружение за дива природа Балкани
Адрес: София 1164, бул. Драган Цанков 8
Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“,
ет. 4, стая 469
Браншово сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи в
България Булпрофор
Адрес: София 1606 , ул. "Пиротска" 64
ВВФ България
WWF България
Адрес: гр. София, п.к. 1612, бул. „Цар Борис III“ 19Б, ет. 4
Българска фондация ,, Биоразнообразие’’
Адрес:София 1000, ул. Триадица 6, ет. 5, офис. 504
Mах-2000 ООД <mah_2000@abv.bg>;
гр. Момчилград, ул. „Хаджи Димитър” №4
ФОРТЕХ <fortechltd@abv.bg>;
гр. Сопот, ул. „Иван Вазов” №85,
EВРО БОР-2017” ЕООД Севдалин Домбаров <dombarov@abv.bg>;
с. Горски Извор, общ. Кирково
ГОЛД ФОРЕСТ <ali.trans@abv.bg>;
с. Добромирци, №62, общ. Кирково
БУЛЛЕС <bulles61@abv.bg>;
гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, бул. „България” №200

БАЛКАН-84 raina asenova <raina_as@abv.bg>;
с. Пресека, общ. Кирково, обл. Кърджали,
Горси ООД <gorsi_ood@abv.bg>;
гр. Момчилград, ул. „ Хаджи Димитър” №4,
Маркони лес <markoniles@abv.bg
гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски” № 50
ЙОСИЛЕС ЕООД <aktiv_s_pro@abv.bg>;
с. Ръженово, ул.”Първа” №1, общ. Маджарово
ЕТ ”ТИС-ТРЕНДАФИЛ ПЕХЛИВАНОВ”
с. Кирково, ул. „Димитър Благоев” №9,
„БОЛКАНИ“ ЕООД,
гр. Хасково, ул. „Граф Игнатиев“ №15,
Уважаеми Госпожи/Господа,
Във връзка с въвеждането на сертификация по управление на горите от ДГФ на
територията на ДГС МОМЧИЛГРАД, се разработва и се прилага при изпълнението на
горскостопанските дейности, Доклад за определяне и картиране на Горите с висока
консервационна стойност (ГВКС) на територията на стопанството. Докладът включва всички
гори с важни биологични, социални и рекреационни функции на територията, както и
дейности за тяхното поддържане, управление и мониторинг. Докладът и картните материали
към него са изготвени съгласно Практическото ръководството за „Определяне, управление и
мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България“, предоставено от WWF
България, като в разработката са участвали експерти от ДГС/ДЛС, ЛТУ, Биологичен
Факултет към СУ “Климент Охридски” и WWF България и други експерти.
ТП „ДГС Момчилград“ Ви уведомява, че на официалната интернет страницата на
„ЮЦДП“, гр. Смолян, в раздел „Териториални поделения“ - „ДГС Момчилград“, подраздел
„Горска сертификация“ на aдpec: http://ucdp-smolian.com/?page_id=7202&lang=bg са
публикуван Доклад за определените ГВКС на територията на стопанството с разписаните
към тях дейности по управление и мониторинг, които са на разположение на всички
заинтересовани страни и в административната сграда на стопанството на адрес: гр.
Момчилград, ул. Гюмюрджинска №17.
За допълнителни въпроси или предложения по отношение на идентифицираните
ВКС, дейностите по тяхното управление и мониторинг, може да подавате текущо, като се
свържете с инж. Халил Ибрямов, заместник-директор на ТП „ДГС Момчилград“.
Информация относно изискванията на горската сертификация и относно наличните
горски ресурси и тяхното състояние, планираните за провеждане горскостопански
мероприятия, установените на горските територии важни елементи на биоразнообразието,
горите с висока консервационна стойност и мерките за тяхното поддържане и опазване, са
на разположение на всички заинтересовани страни в сградата на ТП „ДГС Момчилград“.

Дата 15.06.2020 г.

С Уважение,
инж. Илия Минчев ……./п/…….
Директор на ДГС Момчилград

