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ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 
 

 
П О К А Н А 

ОТНОСНО: В изпълнение и спазването на Принцип 4 от Националния стандарт за 
отговорно управление на горите в България, прилагането му в 
горските територии държавна собственост управлявани от ТП „ДГС 
Ардино“, участие при планиране и провеждане на горскостопанските 
дейности, и оценка на тяхното въздействие.  

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА, 

Уведомяваме Ви, че в 14:00 часа на 27.02.2023 г. в административната сграда на ТП „ДГС 

Ардино” на адрес: гр. Ардино, ул.„Републиканска” №7, се организира среща, със 

заинтересованите страни при спазване на всички противоепидемични мерки, на която ще бъде 

предоставена информация и обсъдени следните теми: 

 Права и задължения на местните общности, засегнатите и заинтересовани страни. 

 Планирани дейности, територии в които се изпълняват. 

 Възможности за заетост, услуги предоставяни на местните общности. 

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

религиозно или друго значение за местните общности. 

 Възможни съвместни дейности, проекти и инициативи с местните общности, 

засегнати и заинтересовани страни. 

 Замърсяване на горските територии с битови отпадъци - набелязване на мерки за 

предотвратяване. 

 Други. 

С настоящото писмо най-учтиво Ви каним да вземете участие в срещата. Всяка 

предоставена от Вас информация и препоръка ще бъдат взети под внимание. 

Предвид въведените противоепидемични мерки и ограничения за групови събирания 

може да ни изпратите на e-mail: dgsardino@ucdp-smolian.com Вашите въпроси, предложения 

коментари и друга информация относно планиране и провеждане на горскостопанските 

дейности и тяхното въздействие. Поставените от Вас проблеми ще бъдат взети предвид, 

независимо дали са счетени за целесъобразни или не и ще получите 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) 

mailto:dgsardino@ucdp-smolian.com

