До
РДГ КЪРДЖАЛИ - е-mail: rugkarjali@iag.bg
РИОСВ ХАСКОВО - е-mail: info@riosv-hs.org
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
„Източнобеломорски район“ ПЛОВДИВ- е-mail: bd_plovdiv@abv.bg
РС“ПБЗН“ КРУМОВГРАД- е-mail: rspbzn_krumovgrad@mvr.bg
РУ КРУМОВГРАД- е-mail: kardjali@mvr.bg
Дирекция“Инспекция по труда„„- Кърджали e-mail: ditKardjali@gli.government.bg
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ- e-mail:obl.adm@kardzhali.org;
ОБЩИНА КРУМОВГРАД: - е-mail: minkrum@abv.bg
СЛРД „СОКОЛ“ КРУМОВГРАД - е-mail: karagyozova1975@abv.bg
Църковно настоятелство Крумовград
Мюсюлманско настоятелство Крумовград
ВиК КРУМОВГРАД - е-mail: wik_kardzhali@abv.bg
Българско дружество за защита на птиците- е-mail: haskovo [@] bspb.org
Федерация Зелени Балкани: - е-mail: office@greenbalkans.org
Сдружение за дива природа Балкани: - е-mail: bbf @ biodiversity . bg
Браншово сдружение на практикуващите лесовъди
и горски предприемачи в България Булпрофор: - е-mail: office@bia-bg.com
„Лескомпакт“ ООД гр.Крумовград: - е-mail: leskompakt_ltd@abv.bg
„Бук лес“ ЕООД гр.Крумовград: - е-mail: radostina.ognyanova@abv.bg
„Моллови-2005“ООД гр.Крумовград: - е-mail: mollov.r@abv.bg
„Горкорект“ЕООД с.Стражец: e-mail: gorkorekt@abv.bg
„МАХ-2000“ЕООД гр.Момчилград - е-mail: mah_2000@abv.bg
„Дарис“ООД с.Чакаларово: - е-mail: daris_ood@abv.bg
„Лея плюс“ООД с.Чорбаджийско: - е-mail: leya.plyus@mail.bg
„Евролес-55“ ЕООД с.Чакаларово: - е-mail: evroles55@abv.bg
Уважаеми Госпожи/Господа,
Във връзка с въвеждането на сертификация по управление на горите от ДГФ на
територията на ТП ДГС Крумовград 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 ТП ДГС Крумовград. Изготвения до момента Доклад
за определените ГВКС на територията на стопанството с разписаните към тях дейности по
управление и мониторинг е публикуван на адрес: dgskrumovgrad@ucdp-smolian.com и е на
разположение в административната сграда в 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 инж. Антон Пехливанов, главен
инженер - дърводобивна промишленост на ТП ДГС Крумовград на адреса на стопанството
(гр.Крумовград пл.България №8).

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 ТП ДГС Крумовград.
С Уважение,
инж. С.Чолаков ……/П/…………
Директор на ТП ДГС Крумовград
*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

