Фотоизложба

Красотата и устремът на Витоша –
във фотоси

Н

а 28 юни в Галерията на открито в
парка пред Националния дворец на
културата бе представена фотографската изложба „Витоша – планината, която
дава живот“.
Присъстваха представители на институциите, които стоят зад реализацията є
– д-р инж. Анна Петракиева – директор на
ДПП „Витоша“, Симеон Колев – общински
съветник от Столична община, Анатолий
Илиев – зам.-председател на Фондация
„София – европейска столица на спорта“,
автори и гости.
Изложбата се организира за втора година и акцентира върху възможностите
за спорт и туризъм на Витоша. Голяма
част от фотографиите са от спортни събития, проведени на
територията на парка, както и пейзажни снимки. Авторите
им са Юлия Михайлова и Никола Дойкин – служители на
ДПП „Витоша“, Йордан Дамянов – фоторепортер на сп. „Гора“,
Тодор Шабански – от Фондация „София – европейска столица
на спорта“, Ема Паунова – от Concept Creative – организатор
на част от събитията, запечатани на снимките, спортният
журналист и фотограф Николай Кръстев, София Георгиева,
Добрин Керестелиев и Иван Зарков.
Симеон Колев представи идейния проект на Столична община „От Витошка до Витоша“, който е в етап на разработка.
Той предвижда изграждането на пешеходна и велосипедна
алея от центъра на столицата до началото на ПП „Витоша“
– над Боянската църква. Тя допълнително ще улесни достъпа
на столичани до любимата им планина.
Провереният обект в ДГС – Търговище – работниците
на фирма „Стойкови лес“ ЕООД, които извеждат
прореждане с интензивност 20 %

П

рез юни на територията на Североизточното държавно
предприятие бяха проверени пет стопанства по Националния стандарт за устойчиво управлението на горите
в България, а ДЛС „Черни Лом“ работи и по Стандарта за
контролирана дървесина за горскостопански организации.
Предприятието е сертифицирано през 2016 г. и е първото
в системата на горите, покрило всички изисквания. Горската
сертификация за Североизточното държавно предприятие е
гарант за екологично, общественополезно и икономически
изгодно ползване на горите, осигуряващо на крайния потре-
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Организаторите на изложбата
и част от авторите на фотографиите

В

итоша е най-голямата,
най-красивата магия
на София и много ми се
иска никой фотограф да
не пропусне да се докосне до нея – обърна
се към присъстващите
фоторепортерът на сп.
„Гора“ Йордан Дамянов.
Доайенът на природната
фотография у нас, посветил на Витоша голяма част от
своето творчество, призова повече млади фотографи
да „открият“ своята Витоша и да участват в изложбите, организирани от Дирекцията на Природния парк.

Горска сертификация
СИДП – Шумен,
премина успешно
одита на NEPCon
бител продукти от дървесина, добита според изискванията
и законите във всяка една страна.
Инж. Христина Манолова от СИДП сподели, че някои
стопанства са били по-добре подготвени документално, а
други – изправни на терен. Като добър пример бяха посочени Държавните горски стопанства в Смядово и Върбица,
лесовъдите от които са показали отлични познания по
Националния стандарт. Малки несъответствия са установени
в документацията на ДГС – гр. Омуртаг, а на терена – в
ДГС – Търговище.
Отбелязана бе добрата работа на лесовъдите от Държавните горски стопанства в Смядово и Върбица – инж.
Димитър Касабданчев и Мустафа Мустафов, които работят
по сертификацията от няколко месеца, но са успели да се
справят с изискванията на Националния стандарт.
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