МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД”
ПК 4980; гр.Златоград, ул.”Г.С.Раковски” №33;тел.0876559544; e-mail : dgszlatograd@ucdp-smolian.com

Изх.№1925/01.07.2020 г.
ДО
РДГ СМОЛЯН
РИОСВ СМОЛЯН
Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район” Пловдив
РС ,,ПБЗН ‘’ Златоград
РС ,,ПБЗН ‘’ Мадан
РУ Златоград
РУ Мадан
Дирекция ,,Инспекция по
Труда ‘’- Смолян
ОБЛАСТ СМОЛЯН
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
ОБЩИНА МАДАН
ЛРС Мадан
ЛРД ,,Сокол ‘’ Смолян
Църковно настоятелство Златоград
Църковно настоятелство Неделино
Мюсюлманско настоятелство Златоград
Мюсюлманско настоятелство Неделино
Мюсюлманско настоятелство Мадан
ВиК Смолян
ВиК Златоград
,,Кабадалиев Транс ‘’ ЕООД
,,Братя Бозови ‘’ЕООД
,,Сперо ‘’ООД
,,Еколес 08’’ЕООД
ЕТ ,,Хамди Пашов’’
,,Буллес 61 ООД
,,Златолес ‘’ ЕООД
,,Нед лес билдинг’’
,,Молайс ‘’ЕООД
Иван Сечков
Асен Белев
Севдалин Гюнелиев
Невена Джамбазова
ВВФ България
БФ,, Биоразнообразие’’
Българско дружество за защита на птиците
Федерация Зелени Балкани
Сдружение за дива природа Балкани
Браншово сдружение на практикуващите лесовъди
и горски предприемачи в България Булпрофор

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,
Във връзка с въвеждането на сертификация по управление на държавните
горски територии, стопанисвани от ДГС „Златоград“, Ви уведомяваме че са
изготвени: Оценка за социалното въздействие от дейността на ТП „ДГС
Златоград”; Правила за решаване на спорове свързани с правата на
собственост и ползване , правата на работниците и местните общности;
Правила за процедиране със сигнали свързани с различните форми на
дискриминация и Анализ на положителните и отрицателните външни
ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните
и недървесни продукти и екосистемни услуги.
В тази връзка Ви информираме, че може да вземете участие, като
очакваме Вашите становища и предложения по изготвените документи.
Разработените към момента документи са публикувани на адрес: http://ucdpsmolian.com/?page_id=7023&lang=bg
и
са
на
разположение
в
административната сграда на стопанството. За допълнителни въпроси,
предложения и становища може да се свържете с Асен Даскалов, заместникдиректор на ТП „ДГС Златоград“ на адреса на стопанството (гр.Златоград,
ул.Г.С.Раковски 33).
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 „Златоград“.

С уважение,
инж.Съби Димитров:
Директор на ДГС „Златоград“

