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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,
Във връзка с въвеждането на сертификация по управление на горите от ДГФ на
територията на ДГС „Златоград“, 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.
В тази връзка Ви информираме, че може да вземете участие при изготвянето на
Доклада и разработването на специфични дейности за поддържане и/или повишаване на
установените ВКС на територията на ДГС „Златоград“. Изготвения до момента Доклад за
определените ГВКС на територията на стопанството с разписаните към тях дейности по
управление
и
мониториг
е
публикуван
на
адрес:
http://ucdpsmolian.com/?page_id=7023&lang=bg и е на разположение в административната сграда на
стопанството. За допълнителни въпроси или предложения по отношение на
идентифицираните ВКС, дейностите по тяхното управление и мониторинг, може да подавате
текущо, като се свържете с Асен Даскалов, заместник-директор на ТП „ДГС Златоград“ на
адреса на стопанството (гр.Златоград, ул.Г.С.Раковски 33).
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 ДГС „Златоград“.

С Уважение,
/п/*
инж.Съби Димитров:
Директор на ДГС „Златоград“

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

