
 

ДО  

„ВКТВ” ЕООД гр. Ракитово, 

Председател на сдружение „СУТКЯ”  гр. Ракитово, 

Общинска служба земеделие Велинград, офис Ракитово, 

Кмета на община Ракитово, 

ЛРС - Велинград, 

Началника на - РСПБЗН гр. ВЕЛИНГРАД,  

РУ - Велинград, ПУ - Ракитово, 

Туристическо дружество „Цепина” с.Дорково 
 

Относно: Запознаване с документи, отчитащи и планиращи дейността на ТП ДГС 

„Ракитово” по управление на горските територии. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА, 

 Във връзка със задължението ни за ежегодно провеждане на събрание, свързано с 

приетите принципи и критерии на Forest Stewardship Council
®

 (Съвет за стопанисване на 

горите) (FSC-C117782) и с оглед изпълнението и спазването на принципите от Националния 

стандарт за отговорно управление на горите в България (FSC-STD-BGR-01-2016 v1) със срок до 

28.02.2023г, Ви уведомявам, че през текущата година се предвижда да бъде пореведена среща 

със заинтересованите страни. При възникване на въпроси по изброените по-долу теми, може да 

се свържете с наш служител на тел. 0879131159 или на официалният имейл адрес на ТП ДГС 

„Ракитово”: dgsrakitovo@ucdp-smolian.com. 

 Основните теми на срещата са свързани с дискусия и обсъждане на въпроси относно: 

-  права и задължения на местните общности, засегнатите и заинтересовани страни, свързани с 

дейността и територията на ТП ДГС „Ракитово”; 

- планирани дейности за съответната година, територии в които ще се изпълняват, 

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

собственост и ползване; 

-   подходящи възможности за заетост, обучение и други услуги, които ДГС/ДЛС предлага; 

- възможностите за местно социално-икономическо развитие вкл. възможни съвместни 

дейности, проекти и инициативи с местните общности, засегнати и заинтересовани страни; 

-  мерки за опазване на места със специално културно, екологично, икономическо, религиозно 

или духовно значение за местните общности; получаване на информация за нови такива. 

 

С УВАЖЕНИЕ, .........../п/*……… 

/ инж.Муса Али/ 

Директор на ТП ДГС „Ракитово” –  гр.Ракитово 

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

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО  ДЪРЖАВНО  ПРЕДПРИЯТИЕ - СМОЛЯН 
                             ТП - ДЪРЖАВНО  ГОРСКО  СТОПАНСТВО  -  РАКИТОВО 
       
 Адрес за кореспонденция :  
 4640, гр. Ракитово, обл. Пазарджик,  
 ул. „Ал. Стамболийски” №2 
 e-mail: dgsrakitovo@ucdp-smolian.com         Секретар +359886711447 
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