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ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,
Настоящото уведомление е изготвено във връзка с текущия процес по подготовка на
ТП „ДГС Ардино“ за сертификация и съответствие на управлението на горските територии
държавна собственост в обхвата на стопанството с международно признатите принципи за
отговорно управление на Съвета за стопанисване на горите и Националният стандарт за
сертификация на горите на България.
Като част от задължителната документация, свързана със сертификацията са изготвени:
Доклад за горите с висока консервационна стойност на стопанството (Доклад за ГВКС),
Оценка на въздействието от горскостопанските дейности (т.нар. Социална оценка на
стопанството), Правила за разрешаване на спорове.
ТП „ДГС Ардино“ Ви уведомява, че гореописаноте документи и друга текуща
информация, свързана със сертификацията са качени на официалната интернет страницата
на „ЮЦДП, гр. Смолян“ в раздел „Териториални поделения“ - „ДГС Ардино“, подраздел
„Горска сертификация“ със следния адрес: http://ucdp-smolian.com/?page_id=6870&lang=bg
Правилата за разрешаване на спорове са изготвени от ТП „ДГС Ардино“. Те целят
да посрещнат изискванията на Националният стандарт за сертификация на горите на
България, съгласно който е необходимо да съществува регламентиран механизъм,
съгласуван със засегнатите и заинтересовани страни и прилаган винаги, когато има спор,
оплакване или жалба, постъпили в стопанството. В тази връзка, Ви молим да се запознаете с
Правилата за разрешаване на спорове и да изпратите до стопанството коментари и
предложения, в случай че има такива от Ваша страна.
Докладът за Горите с висока консервационна стойност (ГВКС) на територията на
стопанството включва всички гори с важни биологични, социални и рекреационни функции
на територията, както и дейности за тяхното поддържане, управление и мониторинг.
Докладът е изготвен съгласно Практическото ръководството за „Определяне, управление и
мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България“, въведено като
приложение към Националния FSC стандарт на България. В разработката на Доклада са
участвали експерти от ДГС, ЛТУ, Биологичен Факултет към СУ „Климент Охридски“, WWF
България и други специалисти в съответните раздели. Като заинтересовано лице/страна Вие
имате възможност да се запознаете с Доклада по ГВКС и да изпратите до стопанството
допълнения, коментари и предложения, свързани както с идентифицираните ГВКС, така и с
предвидените дейности за тяхното управление. Освен на уебсайта на предприятието,
Докладът по ГВКС е на разположение на всички заинтересовани страни и в
административната сграда на стопанството на адрес: гр. Ардино, ул. Републиканска № 7.
Допълнителни въпроси по отношение на идентифицираните ВКС, както и дейностите по
тяхното управление и мониторинг, може да подавате текущо, като се свържете с
инж.Веселин Ангелов, заместник-директор на ТП „ДГС Ардино“.
Оценка на социалното въздействие е изготвена от независими експерти по
комуникация и социални дейности с подкрепата на WWF България. Оценката се актуализира
текущо по отношение на идентифицираните засегнати и заинтересованите страни. В случай,
че имате предложения за допълване на списъка с лицата и институциите, които са
засегнати/заинтересовани от работата на TП „ДГС Ардино“, молим да ни информирате.
Допълнителна информация относно изискванията на горската сертификация, 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 Ардино“.

С уважение,

/п/

инж. Емил Войводов
Директор на ТП „ДГС Ардино“

