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 ДО 
 ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА, 
 

В изпълнение и спазването на Принцип 4 от Националния стандарт за отговорно управление 
на горите в България, Ви уведомяваме, че в 10:00 часа на 22.02.2023 г. в административната 
сграда на ТП „ДГС Момчилград” на адрес: гр. Момчилград, ул.„Гюмюрджинска” № 17, се 
организира среща, при спазване на всички противоепидемични мерки, на която ще бъде 
предоставена информация и обсъдени следните теми: 
- Права и задължения на местните общности, засегнатите и заинтересовани страни. 
- Планирани дейности, територии в които се изпълняват. 
- Възможности за заетост, услуги предоставяни на местните общности. 
- Мерки за опазване на места със специално културно, екологично, икономическо, религиозно 
или друго значение за местните общности. 
-Възможни съвместни дейности, проекти и инициативи с местните общности, засегнати и 
заинтересовани страни. 
-Замърсяване на горските територии с битови отпадъци - набелязване на мерки за 
предотвратяване. 
-Други. 
 

Всички заинтересовани страни имат възможност да вземат участие в провеждане на 
мониторинга, като изпращат писма и публикации до ТП ДГС „Момчилград“.  

Засегнатите лица , заинтересованите страни и експертите в съответните области, могат 
текущо да подават в ТП ДГС „Момчилград“  нова информация за актуализиране на Доклада за 
ГВКС, могат да правят коментари към актуалния към момента Доклад за определените ГВКС 
на територията на стопанството с разписаните към тях дейности по управление и мониторинг.  

Всяка представена информация и данни ще бъдат взети предвид при изготвянето на анализа 
за промените в състоянието на ГВКС, на ефективността на проведените дейности за 
поддържане и/или подобряване състоянието на ГВКС и на съответните мерки за управление.  

С настоящото писмо най-учтиво Ви каним да вземете участие в срещата.  
 
 
С  уважение,……… П*………… 
ИНЖ. ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ 
Директор на ТП ДГС „Момчилград” 
 
*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 
2016/679).  
П* - на мястото на заличаването  
 


