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До всички
заинтересовани страни

Уважаеми дами и господа,
Във връзка със спазване на изискванията на Националния стандарт по горска
сертификация на територията на ТП „ДГС Смилян” и обнародваните и приети заповеди на
министъра на околната среда и водите за промяна на площта и ограничаващите режими на
Защитени зони BG0001030 „Родопи Западни“ и BG 0000372 „Циганско градище“ се
извърши промяна на Доклада на Горите с висока консервационна стойност (ГВКС) на
територията на стопанството. За направените промени имахте срок да дадете коментари и
допълнителна информация отнасяща се до актуализирания вариант на „Доклад на ГВКС на
ДГС Смилян“. Във връзка с дадени препоръки в указания срок от Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район“ отнасящи се до ВКС 4, се направи актуализация - добавени
са водоизточници, за които няма издадена заповед за учредяване на СОЗ в БД ИБР,
актуализира на е информацията на учредените СОЗ в териториалния обхват на стопанството
и са обособени гори с висока консервационна стойност в категория ВКС 4.5, поради
създаване на зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми.
Отново Ви информираме, че може да вземете участие при актуализацията на Доклада
и разработването на специфични дейности за поддържане и/или повишаване на установените
ВКС на територията на ТП „ДГС Смилян”.
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 в срок до 31 май 2022 г.
За допълнителни въпроси или предложения по отношение на идентифицираните
ВКС, дейностите по тяхното управление и мониторинг, може да подавате текущо, като се
свържете с инж. Везика Моллова, отговорник по горска сертификация в ТП „ДГС Смилян”
на адреса на стопанството (с.Смилян, ул.Девети Септември №101).
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 Смилян” и интернет
страницата на стопанството.
Приложения: Доклад на ГВКС на ТП „ДГС Смилян“
ВМ

С уважение
Директор на
ТП „ДГС Смилян”..................../п*/.................
/инж. Анатолий Елев/

*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

