МЗ – Южно централно държавно предприятие
ТП Държавно горско стопанство Карлово
Гр. Карлово ,ул.”Калофер войвода”№23, тел.0335- 9- 65-02
e-mail адрес- dgskarlovo@ucdp-smolian.com

ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с приетите принципи и критерии на горската сертификация и с оглед
изпълнението и спазването на Принцип 4, от Националния стандарт за отговорно управление на
горите в България и прилагането му в горските територии – държвна собственост, управлявани от
ТП „ДГС Карлово“, Ви уведомяваме, че може да вземете участие в насрочената на 09.03.2022г., в
10:00 часа среща, която ще се проведе в сградата на ТП „ДГС Карлово“, гр. Карлово, ул. ”Калофер
войвода” №23, на която ще Ви бъде предоставена информация и обсъдени следните теми:
- права и задължения на местните общности, засегнатите и заинтересовани страни,
свързани с дейността и територията на ТП „ДГС Карлово“ (Индикатори 4.1.2, 4.1.3, 7.6.3)
- 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; (Индикатори 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 7.6.2, 7.6.6)
- подходящи възможности за заетост, обучение и други услуги, които ТП „ДГС Карлово“
предлага; (Индикатор 4.3.1, 7.6.3)
- възможностите за местно социално-икономическо развитие вкл. възможни съвместни
дейности, проекти и инициативи с местните общности, засегнати и заинтересовани страни;
(Индикатори 4.4.1, 4.4.2, 7.6.3)
- мерки за опазване на места със специално културно, екологично, икономическо,
религиозно или духовно значение за местните общности; получаване на информация за нови
такива. (Индикатори 4.7.1., 4.7.2., 7.6.3, 7.6.6)
- други
С настоящото писмо Ви уведомяваме, че сте поканени на срещата и че всяка предоставена
ни от Вас информация и данни ще бъдат взети в предвид в съответните мерки за управление.
Предвид въведените противоепидемични мерки и ограничения за групови събирания, е
необходимо да потвърдите предварително до 01.03.2022г. желанието си да присъствате, с цел да
бъде осигурена подходяща зала за провеждане на срещата.
Също така може да ни изпратите на e-mail: dgskarlovo@ucdp-smolian.com, Вашите въпроси,
предложения, коментари и друга информация относно планиране и провеждане на
горскостопанските дейности и тяхното въздействие. Поставените от Вас проблеми ще бъдат взети
предвид и ще получите аргументиран отговор.

Директор ТП „ДГС Карлово” ………….……….
/инж. Златю Кличев/

