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Изх.№ 837/21.06.2019г.
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ОТНОСНО: Актуализиран Доклад за Горите с Висока Консервационна
Стойност на територията стопанисвана от ТП „Държавно горско стопанствоКлисура”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че на уеб страницата на Южноцентрално държавно
предприятие гр. Смолян на адрес: http://ucdp-smolian.com, е публикуван
Актуализиран Доклад за Горите с Висока Консервационна Стойност
на територията стопанисвана от Държавно горско стопанство
Клисура.
За приключване на процеса по адаптиране на Доклада с
Националния стандарт за отговорно управление на гори са направени
следните допълнения:
1.Актуализирани са наименованията и дефинициите за ГВКС,
проверени и сравнени са с тези от новото Практическо ръководство за
определяне на ГВКС/приложение 13 към Националния стандарт/.
2.Актуализирани са и
списъците на насажденията към
тях,съгласно нов Утвърден Горскостопански План и План за
Ловностопанските Дейности на ТП Държавногорско стопанство –
Клисура, на основание чл.13,ал.8,т.3 от ЗГ,чл.3,ал.3 от Закона за лова и
опазване на дивеча и във връзка с Параграф 3 от Предходните и
заключителни разпоредби на Наредба №18/07.10.2015г за инвентаризация
и планиране в горските територии, направено е допълнение на стр.22
със Заповед №1022 от 21.06.2019г.
3.Част ВКС1.2 Застрашени, изчезващи и ендемични видове,от
Доклада за ГВКС е допълнена с Заповед 1020/21.06.2019 с описание на
видов състав и природозащитен статус на Безгръбначни животни -

Пеперуди и Бръмбари и Гръбначни с представители от Клас Земноводни
и Влечуги, с потенциално разпространение на територията на ДГСКлисура
с
добавено
ново
заглавие
„Видове
бръмбари,пеперуди,земноводни
и
влечуги
с
потенциално
разпространение на територията на ТП „ ДГС-Клисура“
4.Идентифицирани и описани са заплахите за всяка ГВКС,като с
тях се съобразени и съответните мерки за опазване и мониторинг.
5.Изготвени са карти на идентифицираните ГВКС и с тях са
запознати служителите на стопанството.
6.Съгласно изискванията и в съответствие с Националния стандарт
за горска сертификация са определени 10% представителни образци от
всички естествени екосистеми,в които няма да се извършват
горскостопански дейности,освен дейности по възтановяване./Допълнение
на основание Заповед с №336/10.04.2018г./
Актуализиран списък на Гори фаза на старост /Заповедта е
публикувана на интернет страницата на стопанството Приложение
към Заповед 336/10.04.2018г.
7.В раздел Препоръки и указания за стопанисване на Защитените
зони за опазване на местообитанията,стр.28 от Доклада за ГВКС е
направена следната промяна с Заповед 1022/21.06.2019: „склопеността и
пълнотата на насаждението,след провеждане на отгледни сечи,не се
допуска да бъде по-малка от 0,7.
8.Допълнение на стр.36 със Заповед 1023/21.06.2019г. Растителни
видове включени в Приложение 1 към Националното ръководство, с
потенциално разпространение /неустановени/ на територията на ТП«ДГСКлисура» и Растителни видове с лечебни стойности,съгласно “Закона за
лечебните растения“,от местно значение (извън Приложение 1 към
Националното ръководство), разпространени на територията на ТП -ДГСКлисура.
Допълнение със Заповед №1023от 21.06.2019г на стр.48 Животински
видове от Приложение 1 с потенциално разпространение на територията
на ТП –„ДГС-Клисура“. Допълнение на стр.57 в Застрашени, изчезващи
или ендемични екосистеми на територията на ТП -ДГС-Клисура Приложение 4 от новия национален стандарт на FSC.

Докладът
за ГВКС е публично достъпен на уебсайта на
стопанството,като от него е изключена информацията за находища
/конкретни отдели/подотдели/ на редки и застрашени видове,като
превантивна мярка срещу евентуално бракониерство и/или посегателство.
Доклада е достъпен при поискване.
Актуализира се текущо при наличие на нова информация,
аргументирана обосновка и консултация със заинтересовани и
засегнати страни.
Вашите Предложения за допълване и коментари може да изпращате
на адрес ТП ДГС Клисура, гр.Клисура, ул.„20-ти Април” №26, еmail адрес:
dgsklisura@ucdp-smolian.com в 14/четиринадесет дневен срок/ от
получаване на настоящото писмо.
След изтичане на този срок, в случай,че не са постъпили
предложения за допълнения на Актуализирания доклад за горите с висока
консервационна стойност се счита за съгласуван.

инж.Атанас Стойнев………*П……..
и.д.Директор ТП „ДГС-Клисура”
*налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС)2016/679)

