МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”
ТП ДГС „БАТАК”
гр.Батак тел.03553/2036 ; Email: dgsbatak@ucdp-smolian.com

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви,че на 24.02.2020 година /понеделник/ от 10:00 ч. в
Административната сграда на ТП „ДГС Батак” ще се проведе работна среща във връзка
с приетите принципи и критерии на Съвета за стопанисване на горите и с оглед
изпълнението и спазването на Принцип 4 от Националния стандарт за отговорно
управление на горите в България (FSC-STD-BGR-01-2016 V-1).
Основната тема на срещата е свързана с дискусия и обсъждане на въпроси
относно:
- Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на
горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни
услуги на територията на ТП „ДГС Батак”
- Доклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от
дейностите по управление върху социалната и природна средав териториалния
обхват на ТП“ДГС Батак“ през 2019г.
В допълнение към упоменатите теми, на срещата ще бъде предоставена
информация и ще се проведат дискусии по следните въпроси:
- права и задължения на местните общности, засегнатите и заинтересовани
страни, свързани с дейността и територията на ТП ДГС Батак.
- планирани дейности за съответната година, територии в които ще се
изпълняват, възможностите и начините за промяна на тези дейности в случай,
че са засегнати права на собственост и ползване;
- подходящи възможности за заетост, обучение и други услуги, които ТП ДГС
Батак предлага;
- възможностите за местно социално-икономическо развитие вкл. 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;

ТП „ДГС Батак” Ви уведомява,че на официалната интернет-страница на ЮЦДП
гр.Смолян, в раздел „Териториални поделения – „ДГС Батак”, подраздел „Горска
сертификация” на адрес:
http://ucdp-smolian.com/?page_id=6931&lang=bg са
публикувани горе-цитираните документи, които са на разположение на всички
заинтересовани страни, както и в административната сграда на стопанството на адрес:
гр. Батак ул „Партизанска” №1.
ТП „ДГС Батак” остава отворено за дискусии и по теми, свързани с горската
сертификация извън горепосочените.

Директор на
ТП „ДГС Батак”:………..п……..
инж. Георги Серафимов

