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ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Уважаеми Госпожи/Господа,
Във връзка с въведената сертификация по управление на горите от ДГФ на
територията на ДГС Акад. Н. Хайтов и влизането в сила от 16.08.2017 година на новия
национален FSC стандарт на България за отговорно управление на горите (FSC-STD-BGR01-2016 V-1) се актуализира разработения и прилаган при изпълнението на
горскостопанските дейности, Доклад за определяне и картиране на Горите с висока
консервационна стойност (ГВКС) на територията на стопанството. Докладът включва
всички гори с важни биологични, социални и рекреационни функции на територията, както и
дейности за тяхното поддържане, управление и мониторинг. Доклада е допълнен с по
подробно описание на ВКС 6. КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ. МЕСТА, РЕСУРСИ,
МЕСТООБИТАНИЯ И ЛАНДШАФТИ ОТ ГЛОБАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО
КУЛТУРНО, АРХЕОЛОГИЧНО ИЛИ ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ, И/ИЛИ ОТ
КРИТИЧНО (НЕЗАМЕНИМО) ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТРАДИЦИОННАТА КУЛТУРА НА
МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ И КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ, ИДЕНТИФИЦИРАНИ С
ТЯХНО УЧАСТИЕ, ВКЛ. КУЛТУРНО, ЕКОЛОГИЧНО, ИКОНОМИЧЕСКО ИЛИ
РЕЛИГИОЗНО/ДУХОВНО ЗНАЧЕНИЕ..
В тази връзка Ви информираме, че в двуседмичен срок от получаване на известието
може да дадете становище за Доклада и разработването на специфични дейности за
поддържане и/или повишаване на установените ВКС на територията на ДГС Акад. Н.
Хайтов. За допълнителни въпроси или предложения по отношение на идентифицираните
ВКС, дейностите по тяхното управление и мониторинг, може да подавате текущо, като се
свържете с инж. Ангел Чорбов, Заместник директор на ДГС Акад. Н. Хайтов на адреса на
стопанството (ул. Кап. Петко Войвода №2 ).
Информация относно изискванията на горската сертификация и относно наличните
горски ресурси и тяхното състояние, планираните за провеждане горскостопански
мероприятия, установените на горските територии важни елементи на биоразнообразието,
горите с висока консервационна стойност и мерките за тяхното поддържане и опазване, са на
разположение на всички заинтересовани страни в сградата на ДГС Акад. Н. Хайтов.

Дата: 23.06.2021 г.
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