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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://ucdp-

smolian.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, заместник-

директор 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“  
 

 

http://ucdp-smolian.com/?page_id=7023&lang=bg
http://ucdp-smolian.com/?page_id=7023&lang=bg

