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ДО  
              ДИРЕКТОРА НА ЮЦДП ГР.СМОЛЯН  
             НАЧАЛНИКА НА РПУ ГР.ВЕЛИНГРАД  

НАЧАЛНИКА НА РСПББЗН ВЕЛИНГРАД  
КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.СЪРНИЦА  
КМЕТА НА С.МЕДЕНИ ПОЛЯНИ  
КМЕТА НА С.ПОБИТ КАМЪК  
ДИРЕКТОРА НА РДГ ГР.ПАЗАРДЖИК  
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ГР.ПАЗАРДЖИК  
ДИРЕКТОРА НА ЛЗС ГР. ПЛОВДИВ  

              ОБЩИНСКА СЛУЖБА ,, ЗАМЕДЕЛИЕ ‘‘ГР.СЪРНИЦА  
ДИРЕКТОРА НА ГСС ПЛОВДИВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЛОВНА ДРУЖИНКА ,, СЪРНИЦА ‘‘ 
УПРАВИТЕЛЯ НА ИНВЕСТ 3 ООД 
УПРАВИТЕЛЯ НА ШАРО -76 ЕООД   

              УПРАВИТЕЛЯ НА МЕРДЖАН ООД  
УПРАВИТЕЛЯ НА ФЕЙЗАЛ ЕООД  
УПРАВИТЕЛЯ НА АРСА ТРЕЙД ООД  
УПРАВИТЕЛЯ НА САР ГРУП ООД 
УПРАВИТЕЛЯ НА ЕТ ,,КЕМАЛ БОЗОВ ‘‘ 
УПРАВИТЕЛЯ НА ХАВАЛЕ ООД  
УПРАВИТЕЛЯ НА СТАНБОЛИ КОМЕРС ЕООД  
УПРАВИТЕЛЯ НА ТИНЕВ -71 ЕООД  
УПРАВИТЕЛЯ НА БАРИЛЕС ЕООД  

              УПРАВИТЕЛЯ НА ОСМАНДЖИК ЕООД  
УПРАВИТЕЛЯ НА КРИСТАЛЕС 92 ЕООД  
УПРАВИТЕЛЯ НА ТЕФИК ЕООД   
УПРАВИТЕЛЯ НА РЕКАР 94  ЕООД   

 
ОТНОСТНО : Съгласуване и консултация на изискуемите от Националния стандарт на 
България документи ,определящи задълженията на ТП ДГС ,, Селище “ за отговорно 
управление на горите . 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ  /ГОСПОДА , 
Уведомявам Ви , че на сайта на Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян са 
публикувани изискуемите от Националния стандарт на България  
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документи , определящи задълженията на ТП ДГС ,, СЕЛИЩЕ “ за отговорно управление на 
горите , като следва : 
 
1.Планирани горскостопански дейности в горските територии през 2022 година на 
територията на ТП ДГС ,,Селище ‘‘. 
 
2.Доклад за проведен Мониторинг на  територията ТП ДГС ,, Селище “ през 2021 година . 
 
3.Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти от изпълнението на 
горскостопанските дейности върху дървесните и недървесните продукти и екосистемни 
услуги  в района на ТП ДГС ,, СЕЛИЩЕ ‘‘. 
 
4.Покана за участие на заинтересовани страни среща за запознаване с документи, отчитащи 
и планиращи дейността на ТП ДГС ,, СЕЛИЩЕ “. 
 
5.Доклад за горите с висока консервативна стойност в района на ТП ДГС ,, СЕЛИЩЕ“ 
 
6.Вътрешни правила за разрешаване на спорове ,свързани с правата на собственост и 
ползване ,правата на работници и местни общности . 
 
7.Политика на ТП ДГС ,, СЕЛИЩЕ ‘‘ срещу корупцията и сродни на нея явления . 
 
8.Оценка на социалното въздействие от дейността на  ТП ДГС ,,Селище “. 
  
9.Анализ на екологичните стойности на територията на  ТП ДГС ,, СЕЛИЩЕ ‘‘ и извън нея който 
могат да бъдат засегнати от извършването на горскостопанските дейности . 
 
В тази връзка Ви информираме , че участието на всички заинтересовани страни /органите на 
местното самоуправление , териториални поделения на държавните структури , фирми , 
извършващи дейности в горските територии , местното население , социални организации и 
такива , свързани с екологията и др./с цел установяване и отчитане на интересите им , 
избягване на случай на нарушаване на права , засягане на ресурси и територии в процеса на 
планиране на горскостопанските дейности и определените в доклада за ГВКС . 
Всички изготвени от ТП ДГС   ,,СЕЛИЩЕ ‘‘ документи , свързани с изискванията на 
Националния стандарт за отговорно управление на горите  са публикувани на 
информационната интернет страница на Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян 
, раздел <<Териториални поделения -ТП ДГС ,,СЕЛИЩЕ ‘‘, подраздел << Горска сертификация 
>> или да последвате следния адрес : https://ucdp-smolian.com/bg/dokumenti 
?b=34&t=woodCertificate  и в административната сграда на стопанството . 
Допълнителни въпроси и предложения може да подавате на email : email: dgsselishte@ucdp-

smolian.com до 15.09.2022г 
 

 
 

                                                                                                                                           С уважение , /п/ 
/Инж.Ахмед Кисьоски / 

                                                                                                                       Директор на ТП ДГС ,, СЕЛИЩЕ ‘‘ 
 
*Налице е положен подпис ,който същия е заличен ,съгласно Общия регламент за защита на 
личните данни ( Регламент ( ЕС) 2016/679) 
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