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ДО ВСИЧКИ  

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

Уважаеми Госпожи и Господа, 

ТП ДГС „Смолян“ отправя покана към всички заинтересовани страни да участвате в ежегодната 

среща – за обсъждане на теми и дискусии, свързани с Националния стандарт по горска сертификация по 

управление на горите в България и в частност – териториите управлявани от стопанството, която ще се 

проведе на 25.02.2021 год. от 14:00 часа в административната сграда на стопанството.  

Основните теми, които ще бъдат обсъждани и дискутирани са: 

 Права и задължения на местните общности, засегнати и заинтересовани страни, свързани с 

дейността и територията на ТП ДГС „Смолян“ 

 Предстоящите и планувани горскостопански мероприятия през 2020 година 

 Подходящи възможности за заетост, обучение и  други услуги, които ДГС предлага 

 Възможности за местно социално-икономическо развитие вкл. възможни съвместни дейности, 

проекти и инициативи с местните общности, засегнати и заинтересовани страни 

(приемно-предавателни протоколи, актове за дарение, благодарствени писма и други документи) 

 Мерки за опазване на местата със специално културно, екологично, икономическо, религиозно 

или духовно значение за местните общност 

 Обсъждане на въпроси, проблеми възникнали по време на съвместната ни работа с отделните 

заинтересовани страни. 

 Доклад за резултатите от прведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по 

управлениевърху социалната и природната среда в териториалния обхват на ТП ДГС „Смолян“ 

 Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на 

горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги в 

териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Смолян“ 

Напомняме Ви, че на официалната интернет страница на ЮЦДП гр.Смолян, в раздел 

„Териториални поделения“ – ДГС „Смолян“, подраздел „Горска сертификация“ на адрес: http://ucdp-

smolian.com/?page_id=7500&lang=bg, текущо се публикуват всички документи, които са достъпни за 

всички Вас – за разглеждане и обсъждане, както и информационното табло в административната сграда 

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

Допълнителни въпроси или предложения може да подавате текущо на email: dgssmolyan@ucdp-

smolian.com през цялата година. 

 

ГШ        С Уважение, 

инж. Станко Делиянчев ……п*…….. 

Директор на ТП ДГС „Смолян“  
*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС) 2016/679).  

http://www.dgssmolyan.ucdp-smolian.com/
mailto:dgssmolyan@ucdp-smolian.com
mailto:dgssmolyan@ucdp-smolian.com
mailto:dgssmolyan@ucdp-smolian.com

