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Изх. № Изх.-04-99/08.02.2023 г.  

 

ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

 
ОТНОСНО: Участие в ежегодното наблюдение (мониторинг) на биологичното 

разнообразие и горите с висока консервационна стойност (ГВКС) в 

териториалния обхват на ТП „ДГС Ардино” 
 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА, 

Във връзка с изпълнението и спазването на Принцип 9 от Националния 

стандарт за отговорно управление на горите в България и прилагането му в горските 

територии държавна собственост, предоставени за управление от ТП „ДГС Ардино”, 

Ви уведомяваме, че може да вземете участие в наблюдението (мониторинга) на 

биологичното разнообразие и на горите с висока консервационна стойност 

(ГВКС), и че всяка предоставена от Вас информация и данни ще бъдат взети предвид, 

при изготвянето на анализа на промените в състоянието на ГВКС, ефективността на 

проведените дейности за поддържане и/или подобряване на ГВКС и на съответните 

мерки за управление. 

ТП „ДГС Ардино” на официалната си интернет страница, която е: 

https://ucdp-smolian.com/bg/1617887346.html и раздел Горска сертификация: 

https://ucdp-smolian.com/bg/dokumenti?b=2&t=woodCertificate, се публикуват за 

разглеждане и обсъждане различен набор от документи, в т.ч. и свързаните с „Горска 

сертификация”. Част от изготвената документация се представя и на хартиен 

носител на информационното табло в административната сграда на стопанството на 

адрес: гр. Ардино, ул.„Републиканска” №7, община Ардино, област Кърджали. 

На посоченият е-mail: dgsardino@ucdp-smoliaii.com може да подавате 

запитвания, мнения и предложения относно планираните дейности за годината, 

териториите в които ще се изпълняват, възможностите и начините за промяна на 

тези дейности в случай, че са засегнати права на собственост и ползване. 

Поставените от Вас проблеми ще бъдат взети предвид, независимо дали са счетени 

за целесъобразни или не и ще получите своевременно аргументиран отговор. 

 

С уважение,        п 

ИНЖ. ЕРТАН ЕМИНОВ  
Директор на ТП „ДГС Ардино“ 

 
 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните 
данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 
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