
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

Днес 17.02.2022 год., ръководството на ТП ДГС „Селище” декларира своята 

дългосрочна ангажираност към принципите и критериите на FSC
®
за отговорно 

управление на горите и за прилагане на свързаните Политики и Стандарти в т.ч. 

Политиките за асоцииране на организации с  FSC.  

С настоящето заявяваме, че ТП ДГС „Селище” не е и няма да допусне да бъде 

въвлечена директно или индиректно в следните неприемливи дейности:  

 незаконен дърводобив и/или търговия с незаконно добита дървесина и 

недървесни горски продукти;  

 нарушаване на традиционните и човешките права при изпълнение на 

горскостопанските дейности; 

 унищожаване на високи консервационни стойности при горскостопанските 

дейности; 

 значима по обхват промяна на предназначението на гори (освен ако не е 

свързана с изграждане на инфраструктурни обекти от национална значимост, 

както и обекти свързани с националната сигурност и отбраната);  

 въвеждане на генетично модифицирани организми;  

 нарушаване на конвенциите на Международната организация по труда (МОТ) 

(съгласно дефинираното в Декларацията на МОТ за фундаменталните принципи 

и права в труда). 

 Ангажираме се и своевременно да докладваме (на сертифициращия орган или 

FSC) случаи на неправомерно асоцииране на други организации с FSC. 

 
Дата:  17.02.2022 год.     Утвърдил: 
 
        И.Д.Директор:…/п/*………. 

                                                                                                       /инж.Ахмед Кисьоски/ 

 
 

*Налице е положен подпис като същия е заличен , съгласно Общия регламент за защита на личните данни 

/Регламент /ЕС/2016/679/, 
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