
 1 

Приложение на Резолюциите от Страсбург, Хелзинки и Лисабон 
 
Приложението на Резолюциите приети на Конференциите в Страсбург през 1990г, 
Хелзинки през 1993г и Лисабон през 1998г продължава. Респективните Пан-
Европейски аспекти към всяка Резолюция са координирани посредством 
международни организации и институции отбелязани в Таблица 1.  
 
Приетите Резолюции на Министерските Конференции в Страсбург, Хелзинки и 
Лисабон също така формират основата за ангажиментите поети на Конференцията 
във Виена. 
 
Таблица 1: Приложение на предишни MCPFE Резолюции и международни 
координатори 
Резолюция на MCPFE Международен 

координатор 
Бъдещо Пан-Европейско 
приложение 

Страсбург 1990г. 
S1: Европейска мрежа от 
постоянни контролни точки 
за мониторинг на горски 
екосистеми 

ICP гори в 
сътрудничество с 
CEC  

Продължителен мониторинг за 
ефектите от замърсяването на 
въздуха и други отрицателни 
фактори върху горите, в рамките на 
структурата на мониторинговата 
програма към ICP Гори  

S2: Съхранение на горските 
генетични ресурси 

IPGRI Продължително научно и 
техническо сътрудничество според 
структурата на Европейската 
програма за горските генетични 
ресурси – EUF|ORGEN (фаза II: 
2000-2004г.) 

S3: Децентрализирана 
европейска база данни за 
горски пожари 

UNECE в 
сътрудничество с 
CEC 

Продължително събиране на данни 
и информация за горските пожари 
(UNECE Статистика за горски 
пожари: Обществена 
информационна система за горски 
пожари) 

S4: Адаптиране 
управлението на 
планинските гори с новите 
екологични условия 

EOMF в 
сътрудничество с 
FAO и IUFRO 

Бъдещо сътрудничество и 
продължително изпълнение на 
дейности (План за действие за S4) 

S5: Разширяване на 
EUROSILVA мрежа за 
проучване на дървесната 
физиология 

Университет Oulu, 
Финландия 

COST Дейност 6 „EUROSILVA” 
завършена, но в няколко 
кооперативни изследователски 
дейности произлизащи от него; 
проучването също продължава в 
контекста на IUFRO 

S6: Европейска мрежа за 
проучване в горските 
екосистеми 

Шведски 
Университет за 
земеделие 

COST Дейност 6 „Европейска 
мрежа на Програма за изследване 
на дълготрайна горска екосистема и 
ландшафта” (ENFORS) 

Хелзинки 1993г 
H1: Общо ръководство за 
устойчиво стопанисване на 
горите в Европа 

MCPFE Liason Unit Бъдещо приложение в контекста на 
Виенската Резолюция 

H2: Общо ръководство за MCPFE Liason Unit Бъдещо приложение в контекста на 
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опазване на 
биоразнообразието в 
европейските гори 

Виенската Резолюция 

H3: Горско сътрудничество 
със страните с икономика в 
преход 

UNECE Прибавяне на нова информация 
докладвана от национални 
кореспонденти към H3база данни  

H4: Стратегии за процеса на 
дълготрайно адаптиране на 
горите в Европа към 
промените в климата 

IUFRO Разширение на проучването на 
IUFRO, чрез повече знания и “state-
of-knowledge” доклада  

Лисабон 1998г.   
L1: Хора, Гори и горско 
стопанство – подобряване 
на социално-
икономическите аспекти на 
устойчивото горско 
управление 

MCPFE Liason Unit Бъдещо приложение в контекста на 
Виенската Резолюция 

L2: Пан-Европейски 
критерии, индикатори и 
ръководства за работно 
ниво на устойчиво 
управление на горите 

MCPFE Liason Unit Бъдещо приложение в контекста на 
Виенската Резолюция 

 
² Информация получена от: „Приложение на MCPFE Ангажименти – Национални  
и Пан-Европейски дейности 1998-2003г.”, публикувано от MCPFE Liason Unit, 
Виена, Австрия, 2003г. 
 
 
Фиг. 1: Резолюции от Министерската конференция 1990 -2003г.  
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Устойчиво   развитие 

SFM 

Виенска Декларация: 
Европейските гори - обществени ползи, споделени отговорности 

Екологични Икономически Социално-културни 

V1: между-секторни взаимоотношения и nfpc 

V2: Икономическа 
приложимост на SFM 

V3: Социални и културни 
измерения на SFM 

V5: Промени в климата и SFM L1: Социално-икономически 
аспекти на SFM 

L2: Пан-Европейски критерии, Индикатори и PEOLG за SFM 

H1: Устойчиво управление на горите в Европа 

H2: Опазване на 
биоразнообразието 

H3: Взаимоотношения със страните с икономики в преход 

H4: Адаптиране на горите към промените в климата 

S1: Мониторинг на горски екосистеми 

S2: Генетични ресурси 

S3: База данни за горски пожари 

V4: Горско 
биоразнообразие 

S4: Адаптиране стопанисването на планинските гори 

S5: Проучване на  дървесната физиология 

S6: Изследване в горските екосистеми 
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Приложение на ангажиментите от конференцията във Виена  
 
Ангажиментите от Четвъртата Министерска конференция за Опазване на горите в 
Европа, които формират база за MCPFE Работна Програма са представени във Фиг.2, 
както и тяхното отношение към трите клона на устойчивостта. 
 
Фиг.2 Ангажименти от Виенската конференция 
 

 
 

Пан-Европейски дейности, водещи участници и предложени времеви рамки за 
приложение на MCPFE работна програма са описани в следните таблици. Те следват 
структурата на пет Виенски резолюции (V1-V5), и съответните пан-Европейски 
ангажименти за всяка резолюция. Направена е справка и със съответните пан-Европейски 
ангажименти във виенската декларация (VD) и съответните предишни резолюции.

Устойчиво управление 

Устойчиво горско управление 

Виенска декларация: „Европейските гори – 
обществени ползи, споделени отговорности”  

Екологични Икономически Социално-културни 

V1: Между-секторни взаимоотношения и Национални 
горски програми 

� Опит с nfpf 
� Междусекторни взаимоотношения 

V2: Икономическа 
приложимост на SFM 
� Поощряване на 

ползавнето на 
дървесина 

� Не дървесни 
продукти и услуги 

� Конкурентоспособно

ст и нововъведения 
� Образование, 

обучение и 
безопасност 

V3: Социални и културни 
измерения на SFM 
� Културно и устойчиво 

развитие 
� Културни обекти 
� Материални и не 

материални аспекти 

V4: Горско 
биоразнообразие 
� Екосистемен 

подход 
� Законен добив 
� Защитени 

територии 
� Горска 

класификация 
� Горски 

генетични 
ресурси 

V5: Промени в климата и SFM 
� Подкрепа на биоенергията и 

доброкачественото използване на 
дървесина 

� SFM и управление на газовете свързани с 
парниковия ефект 

Критерии и Индикатори за SFM 
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