
 

Изх.№ В-12-262/28.01.2022г. 

 

 

До ВСИЧКИ ЗАИНТЕРИСОВАНИ СТРАНИ 

Относно: Годишна среща със заинтересованите страни.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,  

       Уведомяваме ВИ, че на 31.01.2022г. ще се проведе годишната среща със заинтересовани  

страни    във връзка с приетите принципи и критерии на Съвета за стопанисване на горите и 

с оглед изпълнението и спазването на принципите от Националния стандарт за отговорно 

управление на горите в България (FSC-STD-BGR-01-2016 V-1) С цел да се избегне събиране 

на повече хора в закрити помещения и спазване на всички противоепидемиологични мерки 

срещата е разделена на две части в интервала от 10:00 до 12:00 часа за кметове по населени 

места и заинтересовани страни в кметствата, след предварително уговорен час, а в интервала 

от 15:00 до 17:00 часа е насрочена и допълнителна среща в административната сграда на ДГС 

Клисура, гр.Клисура, ул. „20-ти Април” №26. Молим в срок до обяд на 31.01.22г. да 

потвърдите датата на Email: dgsklisura@ucdp-smolian.com. Заинтересовани страни които 

нямат възможност да присъстват, моля да упоменат удобен час и дата, за да се насрочи 

допълнителна среща. 

 Основната тема на срещата е свързана с дискусия и обсъждане на въпроси относно: 

 - Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на 

горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги 

на територията на ТП ДГС Клисура.  

- Доклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите 

по управление върху социалната и природната среда в териториалния обхват на ТП ДГС 

Клисура. 

 В допълнение към упоменатите теми, на срещата ще бъде предоставена информация и ще се 

проведе дискусия по следните въпроси: 

➢ Планирани дейности за съответната година, територии в които ще се изпълняват, 

възможностите и начините  за промяна на тези дейности в случай, че са засегнати 

права на собственост и ползване.; 

➢ Подходящи възможности за заетост, обучение и други услуги. 
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➢ Възможностите за местно-социално икономическо развитие вкл.възможни 

съвместни дейности, проекти и инициативи с местни общности, засегнати и 

заинтересовани страни; 

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

религиозно или духовно значение за местните общности и получаване на 

информация за нови такива; 

➢ Списък на лесовъдските дейности които стопанството  ще извършва по населени 

места в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС-Клисура през 2022г. 

➢ Планирани дейности за задоволяване на местното население с дърва за огрев за 

отоплителен сезон 2022г. 

➢ Запознаване с документи, отчитащи и планиращи дейността на ТП ДГС-Клисура по 

управление на горски територии 

➢ Проблема със замърсяването на държавните горски територии с битови отпадъци и 

необходимите мерки  за разрешаването му. 

 

Също така може  да се обсъдят Ваши коментари и допълнения спрямо изготвения до 

момента доклад за определените ГВКС на територията на стопанството с разписаните към 

тях дейности по управление и мониторинг. Всички изготвени от ТП ДГС Клисура документи, 

свързани с изискванията на Националния стандарт за отговорно управление на горите в 

България (FSC-STD-BGR-01- 2016 V-1), са публикувани на официалната интернет-страница 

на Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян, раздел „Териториални поделения – 

ДГС Клисура“, подраздел „Горска сертификация“, на адрес: http://ucdp-

smolian.com/?page_id=7257&lang=bg, както и в Административната сграда на стопанството 

на адрес: гр. Клисура, ул. „Васил Априлов“ № 26. 

ТП ДГС Клисура остава отворено за дискусии и по теми, свързани с горската сертификация, 

извън посочените.  

 

    инж. Атанас Стойнев: …*П… 

Директор на ТП ДГС Клисура 

 

 

 

Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 

2016/679/ 

 


