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   ДО 

   ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

   Уведомяваме Ви, че ежегодната работна среща в Административната сграда на ТП ДГС 

“Родопи” във връзка с приетите принципи и критерии на Съвета за стопанисване на горите с 

оглед изпълнението и спазването на Принцип 4 от Националния стандарт за отговорно 

управление на горите в България ще се проведе при стриктно спазване на 

противоепидемичните мерки, наложени заради пандемията от COVID-19. Срещите със 

заинтересованите страни ще се проведат в периода 28.02.2022 г.- 28.02.2022 г. с цел да се 

избягва събирането на повече хора в закрити помещения, молим в срок до 25.02.2022 г. да 

потвърдите дали сте заинтересовани да участвате в работната среща и да посочите удобна за 

Вас  дата и час, на която тя да се състои. 

                Основната тема на срещата е свързана с дискусия и обсъждане на следните въпроси: 

 Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на 

горскостопанските дейности върху дървесните и недървесните горски продукти и 

екосистемни услуги на територията на ТП ДГС “Родопи”; 

 Доклад за резултатите от дейността от проведения мониторинг  и оценка на 

въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда в 

териториалния обхват на ТП ДГС “Родопи”през 2021 г; 

 Планирани дейности за съответната година, територии, в които ще се изпълняват, 

възможностите и начините за промяна на тези дейности в случаи, че са засегнати права 

на собственост и ползване; 

 Права и задължения на местните общности, засегнатите и заинтересованите страни, 

свързани с дейността на територията на ТП ДГС “Родопи”; 

 Подходящи възможности за заетост, обучение и други услуги, които предлага ТП ДГС 

“Родопи”; 

 Възможностите за местно социално- икономическо развитие включително възможни 

съвместни дейности, проекти и инициативи с местните общности, засегнатите и 

заинтересованите страни; 



 Мерки за опазване на местата със специално културно, екологично, икономическо, 

религиозно или духовно значение за местните общности. 

 

 

   ТП ДГС “Родопи ” Ви уведомява,че на официалната интернет-страница на ЮЦДП гр.Смолян, в 

раздел „Териториални поделения – „ДГС Родопи”, подраздел „Горска сертификация” на адрес: 

https://ucdp-smolian.com/?page_id=7392&lang=bg 

 са публикувани горецитираните документи, които са на разположение на всички 

заинтересовани страни, както и в административната сграда на стопанството на адрес: гр. Батак 

м. Беглика.  

  ТП ДГС„Родопи” остава отворено за дискусии и по теми, свързани с горската сертификация 

извън горепосочените. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Изготвил:……п…………..                                                              Директор на ТП ДГС „Родопи”:………п……. 

             /инж. Д.Манолева-зам. директор/                                                              /инж. Петър Мирчев/ 
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