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ДО ВСИЧКИ  

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

Уважаеми Госпожи и Господа, 

Във връзка със спазване на изискванията на Националния стандарт по горска 

сертификация по управление на горите от ДГТ, при изпълнението на горскостопанските 

дейности се прилага Доклад за горите с висока консервационна стойност (ГВКС) на 

територията на ТП ДГС „Смолян“, в който бяха допълнени представителните образци от 

естествените екосистеми и заплахи за всички категории ВКС. Докладът включва всички гори с 

важни биологични, социални и рекреационни функции на територията, както и дейностите по 

тяхното поддържане, управление и мониторинг. Докладът е публикуван на интернет 

страницата на ЮЦДП гр.Смолян в раздел Териториални поделения – ДГС Смолян, подраздел 

„Горска сертификация“ на адрес: http://ucdp-smolian.com/wp-content/uploads/2016/12/Doklad-za-

GVKS-Smolian.pdf и е на разположение на всички заинтересовани страни в административната 

сграда на стопанството на адрес: гр. Смолян, бул. България № 83.  

Информираме Ви, че може да вземете участие при актуализирането на Доклада и 

разработването на специфични дейности за поддържане и/или повишаване на установените 

ВКС на територията на ТП ДГС „Смолян“. Очакваме Вашите коментари и допълнения, които 

имате към актуализирания до момента Доклад за определените ГВКС на територията на 

стопанството с разписаните към тях дейности по управление и мониторинг.  

Във връзка със спазване на изискванията на Принцип 4 от Националния стандарт за 

отговорно управление на горите в България, разработването и прилагането на мерки за 

предотвратяване и намаляване на негативните въздействия в Оценката за социалното 

въздействие от дейността на ТП ДГС „Смолян“ (ОСВ) провеждаме проучване за 

въздействието на горскостопанските дейности на стопанството върху социалната и природната 

среда, както и за нивото на комуникация на стопанството със заинтересованите страни.  

Ще се радваме да споделите с нас, ако имате забележки, похвали или предложения за 

подобряване работата на ТП ДГС „Смолян“. Важни теми, които проучването обхваща са: 

комуникацията на стопанството с други заинтересовани страни (добра ли е комуникацията или 

има нужда от подобрение); въздействия на горскостопанските работи върху водите; 

въздействия на горскостопанските работи върху биоразнообразието;  превенция и борба с 

пожарите; превенция на бракониерството; пътна инфраструктура; осигуряване на местното 

население с дърва за огрев; достъп до горите и горските ресурси. 

Оценката за социалното въздействие от дейността на ТП ДГС „Смолян“ е публикувана 

на интернет страницата на ЮЦДП гр.Смолян, в раздел Териториални поделения – ДГС 

Смолян, подраздел „Горска сертификация“ на адрес: http://ucdp-smolian.com/wp-

content/uploads/2016/12/Ocenka-ot-socialnoto-vazdeistvie-Smolian.pdf и е на разположение на всички 

заинтересовани страни в административната сграда на стопанството. 

 Допълнителни въпроси или предложения може да подавате текущо на e-mail: 

dgssmolyan@ucdp-smolian.com , в срок до 10.05.2019 год.. 
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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 ТП ДГС „Смолян“ и интернет 

страницата на стопанството. 
 

 

ГШ        С Уважение, 

инж. Станко Делиянчев …….п…….. 
Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

Директор на ТП ДГС „Смолян“   


