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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Във връзка с осъществяване на стопанската дейност на ТП ДГС „Шумен“, в частност 

осъществяване на дейности по възобновяване и отглеждане на горите и добив на дървесина 

от държавните горски територии и нейното транспортиране по общинската републиканска 

пътна мрежа, Ви уведомяваме следното: 

На сайта на стопанството https://dgsshumen.sidp.bg/ е изнесена информация за 

обектите, в които ще се извършват горепосочените дейности през 2021 г. 

Във връзка с горното и в изпълнение на принципите на Националния Стандарт за 

България – Принцип 4, критерии 4.2.  Ви информираме , че на 07.05.2021 г. от 14:00 часа  

ще се проведе работна среща в административната сграда на ТП ДГС Шумен намираща се на 

адрес ул. Петра 1 етаж 5, на която ще се обсъдят следните аспекти: 

- Права и задължения на местни общности, засегнатите и заинтересовани страни, 

свързани с дейността и територията на ТП ДГС „Шумен“ 

- Планирани дейности за 2021 г., отдели и подотдели от държавните горски 

територии, в които ще се изпълняват, възможностите и начините за промяна на тези дейности 

в случай, че са засегнати права на ползване и ползване; 

- Подходящи възможности за заетост, обучение и други услуги, които 

стопанството предлага; 

- Възможности на местното социално-икономическо развитие, включително 

възможни съвместни дейности, проекти и инициативи с местните общности, засегнати и 

заинтересовани страни; 

- Мерки за опазване на места със специално културно, екологично, икономическо, 

религиозно или духовно значение за местните общности, получаване на информация за нови 

такива; 

С оглед все още влошената епидемиологична обстановка в страната, и в частност в 

Област Шумен в случай на притеснения за присъственото провеждане на срещата ще 

приемаме Вашите въпроси , предложения и забележки, на същата дата на e-mail: 

dgs.shumen@dpshumen.bg  или на тел. 0882 59 99 16 – инж. Красимир Христов.  

Всички поставени въпроси, проблеми, предложения и забележки ще бъдат обсъдени с 

цел да се намери решение, удовлетворяващо заинтересованите страни. 
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