От

l Контрол Юнион България ЕООД, Варна, ул Дебър 58, ет. 2, офис 11, ЕИК 202034277, от името на
Контрол Юнион Сертификейшънс БВ Мееувенлаан 4- 6, 8011 БЗ Зволе, Холандия
Относно l Публично Известие за провеждане на годишен одит на ТП ДГС Айтос.
Дата
l 8-7-2018

Име на ГП

ТП Държавно Горско Стопанство Айтос

Адрес на главния офис

ул. "Хаджи Димитър" № 9, Айтос, ПК 8500

Местоположение

на Общини Айтос и Руен

одита
Площ на ГТ (ha)

41935.00 ha

Водещ одитор

Ивайло Величков

Одитиращ екип

Илия Колев

Тип одит

Годишен одит

Стандарт

Национален FSC стандарт на България (FSC-STD-BGR-01-2016 V-1)

Дати на одита

11-13.07.2018

Обхват

Всички дейности свързани с Горскостопанските дейности и проследяването на
продукцията на одитираното стопанство

Уважаеми Дами и Господа,
Контрол Юнион Сертификейшънс Ви информира за предстоящият FSC® годишен одит по Национален FSC стандарт
на България (FSC-STD-BGR-01-2016 V-1). Можете да изтеглите стандарта от следния линк:
http://cucpublications.controlunion.com/
По-долу е представен предварителен график на одитния процес на ТП ДГС Айтос:

Дейност
Консултация със заинтересовани страни
Откриваща среща
Оценка на Документираната система
Горскостопанското предприятие (ГП)

Проверка на терен

Преглед на несъответствия

Дата

08.07.2018-13.07.2018
11.07.18/10:00
на 11.07.18/10:20-17:00
12.07.18/08:30-17:00
13.07.18/08:30-16:20
11.07.18/10:20-17:00
12.07.18/08:30-17:00
13.07.18/08:30-16:20
11.07.18/10:20-17:00
12.07.18/08:30-17:00
13.07.18/08:30-16:20
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Заключителна среща
Изготвяне на доклад и рецензия

13.07.18/16:40
13.07.18-12.08.2018

Консултацията със заинтересовани страни е много важна част от сертификационният процес. Като заинтересована
страна, Вие можете да имате позитивен принос към вземането на решение за сертификация. Затова Ви
приканваме да предоставите коментари/вашата гледна точка за горскостопанските практики и други свързани с
това дейности на ТП ДГС Айтос. Моля да предоставите коментари или предложения по отношение на
Горскостопанското предприятие преди 13.07.2018.
Моля да предоставите Вашите коментари до Контрол Юнион Сертификейшънс по поща, факс, електронна поща
или по най-удобния за Вас начин.
E-mail: snigamuni@controlunion.com
Fax:
0031 38 4237040
Поща: виж адреса по-горе
Вашите коментари ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и ще бъдат изпратени само до съответните
служители в Контрол Юнион Сертификейшънс (CUC) и FSC.
Когато се изисква Вашите коментари ще останат поверителни. Моля, добавете "Поверително" в отговора си и ако
желаете Вашият коментар може да бъде добавен като анонимен в публичното резюме на доклада. В този случай,
моля да добавите още думата "Анонимен" във Вашия отговор.
Ако поискате среща, одитиращият екип ще предприеме необходимите мерки, за да Ви предостави възможност
за среща по време на одита.
Когато има съществени забележки в рамките на обхвата на FSC сертификацията те се съобщават на кандидата за
сертификация. При завършване на сертификационният процес, на страницата на FSC (www.fsc.org) се качва
публично достъпно резюме на сертификационният доклад, включващ и наблюденията относно коментарите на
заинтересовани страни.
Можете да се свържете с Контрол Юнион Сертификейшънс в случай, че по каквато и да е причина с
предоставената от Вас информация е злоупотребено или е изтълкувана погрешно.
Всеки коментар или оплакване може да се изпрати с писмо до Изпълнителния Директор на Контрол Юнион
Сертификейшънс в Зволе, Холандия, като трябва да включва поне следната информация (I) проблем (II) име на
проекта (III) Вашата връзка с проекта (IV) конфиденциалност на предоставената информация (V) приложен
доказателствен материал. Вашите коментари ще бъдат проверени от Контрол Юнион Сертификейшънс и Вие ще
бъдете уведомени за резултата от тази оценка. В случай, че резултатите не Ви удовлетворят, можете да се
обърнете към секретариата на FSC като краен етап при оценка на такива оплаквания. Можете да научите повече
за процедурата за разрешаване на спорове като се свържете с Контрол Юнион Сертификейшънс.
Нашите служители ще Ви консултират или ще Ви изпратят приложимия документ при поискване. Вие можете и
директно да изтеглите Протокола за разрешаване на конфликти от нашият Website http://cucpublications.controlunion.com/

Допълнителна информация за Сертификацията на гори е достъпна при поискване.
Ние оценяваме Вашето усилие и принос.
С Уважение,
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Супун Нигамуни
Контрол Юнион Сертификейшънс
Кординатор по Схемата на FSC
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