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До  

 Изпълнителна Агенция по горите - София 

 Регионална Дирекция по горите - Пловдив 

 Горска семеконтролна станция - Пловдив 

 Лесозащитна станция - Пловдив 

 Южноцентрално Държавно предприятие 

 РИОСВ - Пловдив 

 Областна администрация - Пловдив 

 Община - Кричим,  

 Община - Перущица 

 Община - Родопи 

 Община - Раковски 

 Община - Брезово 

 Община - Марица 

 РСПБЗН - гр. Стамболийски 

 РСПБЗН - гр. Раковски  

 РСПБЗН - гр. Пловдив  

 РУ на МВР - гр. Раковски 

 РУ на МВР - гр. Стамболийски 

 РУ на МВР - с. Труд 

 Басейнова Дирекция за управление на водите - 

ИБР Пловдив 

 Федерация за природозащитни сдружения 

"Зелени Балкани" 

 Българско дружество за защита на птиците 

 WWF - България 

 Водоснабдяване и канализация ЕООД –

Пловдив, райони: Кричим, Раковски, Родопи, 

Труд      

 СЛРБ – сдружение „Сокол” 

 СЛРБ – сдружение „Средногорец” 

 Туристическо дружество „Върховръх” 

 Фондация "Свежен" 

 

      

 Уважаеми Госпожи и Господа, 

 

 С настоящото писмо ТП "ДЛС-ТРАКИЯ" Ви уведомява, че със Заповед №67 

от 04.02.2021 година на Директор на ТП „ДЛС-Тракия“ е извършена актуализация 



 
 

 

в Списъка на горите във фаза на старост (Old growth forests), част от Доклада на 

гори с висока консервационна стойност на територията на стопанството. Същото е 

извършено във връзка с приетия нов Горскостопански план на ТП „ДЛС-Тракия“ 

(част бивши ТП ДГС „Кричим“ и ЛСУ „Тъмраш“). 

 Информация за актуализация в Списъка на горите във фаза на старост (Old 

growth forests) е на разположение на всички заинтересовани страни в 

административната сграда на ТП "ДЛС-ТРАКИЯ" на адрес: общ. Раковски, с. 

Стряма, местност "Чекерица", както и на интернет-страницата на ЮЦДП - гр. 

Смолян на адрес: www.ucdp-smolian.com - раздел: Горска сертификация. 

 Вашите Предложения за допълване и коментари може да изпращате на адрес: 

общ. Раковски, с. Стряма, местност "Чекерица", както и на интернет-страницата на 

ТП "ДЛС-ТРАКИЯ" на адрес: dlstrakia@ucdp-smolian.com в 14 (четиринадесет) 

дневен срок от получаване на настоящото писмо. 

 След изтичане на този срок, в случай, че не са постъпили предложения за 

допълнения към Списъка на горите във фаза на старост (Old growth forests) към 

Доклада на гори с висока консервационна стойност ще се счита за съгласуван. 

 

 

04.02.2021 година 

с. Стряма 
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       ДИРЕКТОР:             П 

        (ИНЖ. ОГНЯН ХРИСТОВ) 
       Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД 

 

 

 

 

 


