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 CEI-Bois – European Confederation of Woodworking Industries; 
 CEPF - Confederation of European Forests Owners 
 CEPI – European Confederation of Paper Industries 
 CORINE – Coordinated Information on the European Environment 
 EAFRD – European Agricultural Found for Rural Development 
 EFDAC – Establishment of European Forest Data Center 
 EFI - European Forest Institute  
 EFFIS – European Forest Fire Information System 
 EFTA – European Free Trade Association 
 EUFGIS – European Information System on Forest Genetic Resources 
 EUFORGEN – European Forest Genetic Resources Programme 
 EUSTAFOR – European State Forest Association  
 FAO – Food and Agricultural Organization of the United Nations  
 FRA – FAO Forest Resource Assessment 
 FLEGT – Forest Low Enforcement , Governance and Trade 
 FTP – European Forest-Based Sector Technology Platform 
 FOREST EUROPE 
 ICP Forest – International Cooperative Programme on Assessment 

and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests 



 IFF – Intergovernmental Forum on Forests 
 IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change 
 IPF - Intergovernmental Panel on Forests 
 ITTA – International Tropical Timber Agreement 
 IUCN – International Union for Conservation of Nature 
 LULUCF – Land Use, Land use Change and Forestry 
 PEEN – Pan-European Ecological Network 
 REDD – Reducing Emissions from Devastation and Degradation 
 REFORGEN- FAO global information system on forest genetic 

resources 
 UNCBD – UN Convention on Biological Diversity 
 UNCCD - UN Convention on Combat Desertification 
 UNCED – United Nation Conference on Environment and 

Development 
 UNEP – UN Environmental Programme 
 UNECE – UN Economic Commission for Europe 
 UNFF – United Nation Forum on Forests 
 UNFCCC – UN Framework Convention on Climate Change 



 FAO 
 UNEP 
 UNFF 
 UNFCCC 
 IPCC 
 REDD 

 



 Международно споразумение между 
Бюрото за управление на горите (FMB) към 
Департамента по природна среда и 
приридни ресурси (DENR) и Департамента 
по горско стопанство  на  FAO към UN, 
подпомагано от FRA Pрogramme . 
 

FRA Project 

http://www.fao.org/forestry/fra/en/
http://www.fao.org/forestry/fra/en/
http://www.fao.org/forestry/fra/en/
http://www.fao.org/forestry/fra/en/
http://www.fao.org/forestry/fra/en/
http://www.fao.org/forestry/fra/en/


 Програма на FAO 
имаща задача да 
ръководи 
прилагането на  
глобалните оценки 
за горските 
ресурси в 
политиките и да 
подпомогне 
националните 
горски оценки.  



 Глобален процес ръководен от FAO, чрез който се 
събират, анализират, управляват и се предоставят 
информационно достъпни данни за горските 
ресурси, тяхното управление и ползване във всички 
държави. Тази инициатива на FAO цели да осигури 
надеждна, актуална информация за състоянието на 
световните горски ресурси в динамика.  



 Да осигури ръководство и 
подпомага 
партньорството в  
грижите за околната 
среда, чрез окуражаване, 
информиране и даване на 
възможности на хората и 
народите да подобряват 
качеството на своя живот 
без да се правят 
компромиси с този на 
следващите поколения.  



 UNEP има богата история при 
асистирането на правителства за 
получаване на вярна информация 
за околната среда при вземане на 
управленски решения, 
разширяване на кооперирането в 
областа на околната среда на 
глобално и регионално равнище, 
в разработването и прилагането 
на национални и международни 
закони за околната среда, които 
подпомагат изпълнението на 
целите по опазване и 
осъществяват връзки между 
различни големи заинтересовани 
страни за развитие на политики за 
прилагане на споразуменията.  

Напр. Rio+20 Conference 
(International Environmental 
Governance Reform) 



 Създадена през 1995 за две години 
от Икономическия и социален съвет 
към ООН на заседаия на Комисията по 
Устойчиво развитие. 

 Има за задача да постигне 
разбирателство и координирани 
предложения за дейности, които 
поддържат управление, консервация 
и устойчиво развитие на горите. 

 IPF има на фокус 11 теми, обединени 
в 5 сродни категории и  предоставя 
определени заключения и 
политически препоръки на своя сесия 
през 1997. 

 Резултатите са голям брой 
инициативи и процеси в рамките и 
извън рамките на системата на ООН, 
в които участват големи групи 
заинтересовани страни.  
 



 Създадена за 3 години (1997-2000) 
 Програмата на IFF включва следното: 
 I. Улесняване на приложението на 

предложения за действия на IPF и 
преразглеждане, мониторинг и докладване на 
прогреса в управлението, консервацията и 
устойчивото развитие на всички видове гори.  

 II. Отчитайки нерешениете останали въпроси от 
програмата на IPF процеса; 

 III. Международни подходи и механизми за 
въвеждане на устойчиво управление и 
консервация на всички видове гори. 

 IPF/IFF Process (1995-2000) 
 



 UNFF – създаден след 
2000 година за 
изпълнение на повече от 
270 предложения за 
действие на IPF/IFF 
process  

 Non-Legally Binding 
Instrument on All types 
of Forests 
(Необвързващи 
инструменти за всички 
видове гори) 
 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/62/98&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/62/98&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/62/98&Lang=E


 Да засили политическата ангажираност и 
действия на всички нива за прилагане на 
ефективно устойчиво управление за всички 
видове гори, за да се постигнат глобалните 
цели пред горите;  

 Да разшири приноса на горите за постигане на 
международно договорени цели на развитие, 
включващи цели на Хилядолетието като 
изкореняване на бедността и устойчиво 
управление на околната среда; 

 Да осигури рамка за коопериране на 
национално и международно ниво. 
 
 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/62/98&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/62/98&Lang=E


UNFCCC  влиза в сила на 21 Maрт 1994. Днес е ратифицирана от195 
страни; 
 
UNFCCC е част от “Rio Convention”, една от трите приети на 
“Срещата в РИО” през 1992. Сестринси конвенции са: UN Convention 
on Biological Diversity и Convention to Combat Desertification. И 
трите са вътрешно свързани. 

http://unfccc.int/2860.php
http://unfccc.int/2860.php
http://unfccc.int/2860.php
http://unfccc.int/2860.php


 IPCC е водещо международно тяло за оценка на климатичните 
промени. То е основано от UNEP  и World Meteorological 
Organization (WMO) през 1988 за да осигури на света ясно научно 
становище основано на съвременните знания за климатичните 
промени и техните потенциални въздействия върху околната 
среда и някои социо-икономически аспекти. 

 
 IPCC е научно тяло под покровителството на ООН (UN). То не 

ръководи проучвания, нито наблюдава климатични данни или 
параметри.  
  
 

http://www.ipcc.ch/docs/UNEP_GC-14_decision_IPCC_1987.pdf
http://www.ipcc.ch/docs/WMO_resolution4_on_IPCC_1988.pdf
http://www.ipcc.ch/docs/WMO_resolution4_on_IPCC_1988.pdf


 Работна група I оценява научните аспекти  в 
климатичната система и измененията на климата.  

 Работна група II разглежда въпросите за 
уязвимостта на социално-икономическите и 
природните системи спрямо измененията на 
климата, отрицателните и положителните 
последствия от измененията на климата и 
варианти за адаптация към тях.  

 Работна група III оценява вариантите за 
ограничения на изхвърлянето на парникови 
газове и от там смегчаване на последствията от 
изменение на климата.  

 Целева група за национални кадастри за  
парниковите газов  отговаря за Програмата на 
IPCC по национални кадастри на парниковите 
газове.  

Основни активности 

http://www.ipcc-wg1.unibe.ch/index.html
http://www.ipcc-wg2.gov/index.html
http://www.ipcc-wg2.gov/index.html
http://www.ipcc-wg3.de/
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/


 Ниво на икономически 
растеж; 

 Демографски растеж 
(промени); 

 Политически контекст 
(глобални и 
регионални 
взаимоотношения); 

 Енергийни технологии 
и тяхното приложение 
(формират 
подсценарии); 

 
      Няма крайни 

(теоретични сценарии) 
 
 



 Намаляване на емисиите от Обезлесяване и Деградация 
на гори е усилие за създаване на финансова стойност на 
въглерода складиран в горите, предлагайки инициативи 
за развиващите се страни да намаляват емисиите от 
горите и да инвестират във въглеродоспестяващи 
пътища за устойчиво развитие 

  “REDD+”  продължава занапред след обезлесяването и 
деградацията и включва  ролята на консервацията, 
устойчивото управление на горите и увеличаване на 
запасите на въглерод в горите.   
 





 UNECE 
 CEPF 
 EUSTAFOR 
 FTP – European Forest-Based Sector 

Technology Platform 
 EFFIS 
 EFI 
 FOREST EUROPE 



 UNECE e многостранна платформа 
подпомагаща по-значима икономическа 
интеграция и кооперация между нейните 56 
държави членки и допринася за усточиво 
развитие и икономически просперитет чрез: 

 Политически диалог; 
 Договаряне чрез международно признати 

инструменти; 
 Развитие на законодателство и общи норми;  
 Размяна и прилагане  на на-добри практики, 

а също на икономически и технически 
експертизи; 

 Техническо коопериране за страните, чийто 
икономики са в преход.  



 CEPF е нетърговска организация, представляваща интерсите на 
собствениците на гори в Европа. Тя подпомага и защитава 
концепцията за семейно горско стопанство, чрез нарастване на 
сътрудничеството между членовете си, в коопериране с Европейските 
институции и активно лобиране.  
Кооперирането става под ръководството на главната квартира в 
Брюксел и с помоща на Общото събрание и управляващия 
конфедерацията борд.  

 
 В допълнение, постоянни или ad hoc работни групи работят по важни 

теми и специфични територии на горската политика; 
 
 CEPF е създадена в Люксенбург през 1996, като наследник на 

организацията на горските собственици от ЕИК създаден през 1961. 
През 2012 главната квартира се премества 

    в Брюксел.  
 
  
 
 



 Дейностите на CEPF имат за цел да насърчат 
създаване на политическа рамка  с условия за 
заздравяване националните организации на горските 
собственици подобряване на организационните 
капацитети за да се обслужва икономически жизнен, 
социално ангажиран, културно-традиционно и 
екологично отговорно управление на горите; 

 CEPF действа по спешни проблеми, като извършва 
експертизи; 

 CEPF хвърля мостове, като придава международен 
отглас на знанията и опита на отделните 
собственици; 

  CEPF представлява собствениците чрез активно 
участие  в мониторинга и работата на европейските 
институции и други международни активности; 

 CEPF има активна роля в e EU Advisory Group on 
Forestry and Cork; 

 CEPF има сатус на наблюдател в ръководните органи 
на много международни горски организации.. 
 

CEPF - дейности 

http://ec.europa.eu/agriculture/fore/agfc_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/fore/agfc_en.htm


 EUSTAFOR  е форум на държавните форски организации 
в Европа. На основа на пан-Европейските стратегии за 
устойчивост EUSTAFOR подпомага своите членове да 
прилагат собствени стратегии за устойчивост. 

 Цел на EUSTAFOR е да спомага за изпълнение на общите 
интереси на държавните гори в контекста на ЕС в 
рамките на устойчивото им управление.  

 Главните задачи на EUSTAFOR са: (1) да анализира и 
проучва наличната рамка и условия в ЕС за да се 
създадат условия за устойчиво управление на 
държавните гори; (2) да подпомага разширяване на 
размяната на идеи и контакти между държавните горски 
организации в Европа; (3) да информира регулярно 
своите членове за теми и въпроси, които засягат цяла 
Европа.  

 Създаден е през 2006 от Metsähallitus (Finland), Office 
National des Forets (Франция), Latvijas Vasts Mezi 
(Латвия) and Österreichische Bundesforste AG (Австрия). 

http://www.eustafor.eu/
http://www.eustafor.eu/


 Горският сектор в Европа е значим и включва 
дървопреработвателната промишленост, хартиената 
такава, печатарството и собствениците на гори.  

 Тя допринася за 8% от производствената принадена 
стойност от общата такава в ЕС и устойчиво стопанисва 
гори покриващи 37% от площа на ЕС.  

 Поддържа между 3 и 4 милиона работни места в 
промишления сектор, вкл: транспорт, производство на 
машини, строителство, производство на инструменти, 
информационни технологии, химическо производство и 
енрегопроизводство. 

 Секторът е най-значим производител и ползвател на 
биоенергия в Европа. 
 



 Секторът е засегнат от същите проблеми като 
обществото: климатични промени, увеличаваща 
се конкуренция за суров материал, промяна в 
търсенето на потрбителите, увеличаваща се 
сложност на производствените процеси. За да се 
приемат тези предизвикателства се предлага: 

 Подпомагане на дейности за смегчаване на 
ефекта от климатичните промени и за 
абсорбиране на повече количество CO2. 

 Осигуряване на наличности от суров материал, 
едновременно с поддържане на 
многофункционално горско стопанство, опазване 
на биоразнообразиеот, чрез устойяиво 
управление на горите. 

 Постигане на икономически и екологичен баланс 
при използване на горската биомасас за 
продукти и енергия, както и за подобряване 
нергийната ефективност на горската индустрия. 

 Осигуряване на продукти и услуги, които 
отговарят на променящите се нужди на 
обществото.   

 Разработване и производство на продукти, които 
могат да се рециклират, ползват отново и накрая 
се включват в производството на био-горива. 

 Чрез иновации да се намали капиталната емкост 
и да се увеличи гъвкавостта на производството. 

 Да се отговори на новите конкуренти от 
останалата част на света.  
 



Създаден 2000 година за ЕС и съседните страни 
 
 1.Общо европейско законодателство относно горските 

пожари;  
 2.Смисълът за EFFIS – необходимостта от горска пожарна 

информационна система; 
 3.Резолюция и обхват на EFFIS – национално и локални нива;  
 4.Статус на съществуващата информация в EFFIS:  
 •Площно покритие  
 •Налични данни; 
 •Информация за превенцията (на ниво държава)  
 •Нови модули и нови разития  
 5.EFFIS при подпомагане на превенцията на горски пожари 
   

 

Контури 



 EFFIS осигурява: прогноза за пожарната 
опасност; активно разкриване на пожари, 
бърза оценка на щети; ежедневно 
актуализиран достъп до базата с данни.  

http://effis.jrc.ec.europa.eu/
http://effis.jrc.ec.europa.eu/




 
Приложение на договореностите на Forest Europe 
•Pan-European Guidelines for Afforestation and Reforestation with a special focus on the provisions of the UNFCC - Пан-Европейски 
Наръчник за Залесяване и презалесяване със специален фокус  към реализиране на Конвенцията за климатичните промени на ООН; 
•Good Practice Guidance on the Sustainable Mobilisation of Wood in Europe – Наръчник за добри практики за устойчива мобилизация на 
дървесината в Европа; 
•Sustainable Forest Management and Influences of Water Resources – Coordinating Policies on Forests and Water – Устойчивогорско 
стопанисване и въздействие върху водните ресурси – координиращи политики за горите и водите; 
•Innovative Strategies for Fire Prevention – Иновативни стратегии за пожаробезопасност в горите; 
•Enriching Forest biodiversity, FOREST EUROPE is implementing convention on Biological Diversity provisions – Обогатяване на горското 
биоразнообразие, Forest Europe прилага конвенцията за Биологичното разнообразие 
•Final Report of the MCPFE Open-ended Ad-hoc Working Group on "Sustainability Criteria" for Forest Biomass Production, including Bioenergy 
(3rd meeting MCPFE Ad-hoc Working Group on "Sustainability Criteria" for Forest Biomass Production, including Bioenergy Uppsala, Sweden, 
11-12 June 2009) – Заключителен доклад на Министерската конференция за опазване  на горите на Европа (MCPFE). 

 

Министерската конференция 
представлява най-важното 
събитие на FOREST EUROPE 
дейността за устойчиво 
стопанисване и съпътсващите това 
теми. Проведените конференции 
са: 1990 в Strasbourg; през 1993 в 
Helsinki, през 1998  в Lisbon, през 
2003 in Vienna, през 2007 във 
Warsaw and през 2011 в Осло  

http://www.foresteurope.org/documentos/Pan-EuropeanAfforestationReforestationGuidelines.pdf
http://www.foresteurope.org/documentos/Pan-EuropeanAfforestationReforestationGuidelines.pdf
http://www.foresteurope.org/documentos/Pan-EuropeanAfforestationReforestationGuidelines.pdf
http://www.foresteurope.org/documentos/Wood_Mobilisation_Guidance_Brochure.pdf
http://www.foresteurope.org/documentos/Forests_and_Water.pdf
http://www.foresteurope.org/documentos/Forests_and_Water.pdf
http://www.foresteurope.org/documentos/Forests_and_Water.pdf
http://www.foresteurope.org/documentos/Forests_and_Water.pdf
http://www.foresteurope.org/documentos/FOREST_EUROPE_Forest_Fires_Report.pdf
http://www.foresteurope.org/documentos/EnrichingForestBiodiversity_print.pdf
http://www.foresteurope.org/docs/other_meetings/2009/3rdSustCritUppsala/MCPFEWGsustainabilitycriteriaFinalreport.pdf
http://www.foresteurope.org/docs/other_meetings/2009/3rdSustCritUppsala/MCPFEWGsustainabilitycriteriaFinalreport.pdf
http://www.foresteurope.org/docs/other_meetings/2009/3rdSustCritUppsala/MCPFEWGsustainabilitycriteriaFinalreport.pdf
http://www.foresteurope.org/docs/other_meetings/2009/3rdSustCritUppsala/MCPFEWGsustainabilitycriteriaFinalreport.pdf
http://www.foresteurope.org/docs/other_meetings/2009/3rdSustCritUppsala/MCPFEWGsustainabilitycriteriaFinalreport.pdf
http://www.foresteurope.org/docs/other_meetings/2009/3rdSustCritUppsala/MCPFEWGsustainabilitycriteriaFinalreport.pdf
http://www.foresteurope.org/docs/other_meetings/2009/3rdSustCritUppsala/MCPFEWGsustainabilitycriteriaFinalreport.pdf
http://www.foresteurope.org/docs/other_meetings/2009/3rdSustCritUppsala/MCPFEWGsustainabilitycriteriaFinalreport.pdf
http://www.foresteurope.org/docs/other_meetings/2009/3rdSustCritUppsala/MCPFEWGsustainabilitycriteriaFinalreport.pdf
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 ЕВРОПА СЕ НУЖДАЕ ОТ ГОРИТЕ СИ 
 ЗАЩО Е НЕОБХОДИМА НОВА РАМКА 
 БЪДЕЩИТЕ СТЪПКИ: НОВА СТРАТЕГИЯ НА ЕС ЗА ГОРИТЕ И СЕКТОРА НА 
 ГОРСКОТО СТОПАНСТВО 
 ПРЕТВОРЯВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ В ДЕЛА: ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА 

НАШИТЕ ГОРИ И ГОРСКИЯ НИ СЕКТОР 
 ЗАКЛЮЧЕНИЯ 



 40 % от територията на ЕС; 
 През последните десетилетия се увеличават с 0,4 

% годишно (залесяване и естествена сукцесия); 
 Ползва се само 60-70 % от годишния прираст 
 Очаква се дърводобивът да нарастне с около 

30% до 2020 г., в сравнение с 2010 (Горската 
маса е най-важен източник на зелена енергия в 
ЕС и до 2020 г. ще заема 42% от дела на на ВЕИ); 

 60 % са частна собственост (милиони физически 
лица); 

 ¼ от горските площи са в Натура 2000.  
 



 
 
Устойчиво управление на горите 
означава използването на горите и 
залесените земи по начин и в степен, 
позволяващи да се съхрани 
биологичното им разнообразие, 
производителността, способността за 
възстановяване, жизнеността и 
потенциалът им да изпълняват, 
понастоящем и в бъдеще, подходящи 
екологични, икономически и 
социални функции на местно, 
национално и глобално равнище, без 
да се причинява вреда на други 
екосистеми. 
 
Министерска конференция за опазване на горите в 
Европа. Хелзинки, 1993 г. 



 Нарастващ брой на свързаните с горите политики 
 Растящата обвързаност на международните 

пазари за храни, горива 
 Да се гарантира: 
1. Устойчивото и многофункционално управление; 
2. Задоволяване на растящото търсене на суровини 

за биоикономиката; 
3. Изпълнение на политиките в областта на 

климата; 
4. Защита на биоразнообразието, водните ресурси; 
5. Политиката и потреблението в ЕС се отразява 

глобално; 
6. Да се реалзиира подходяща информационна 

система за проследяване на горните аспекти. 





 Ръководни принципи: 
- устойчиво управление на горите и многофункционалната 
роля на горите, балансирано предоставяне на множество 
стоки и услуги и гарантиране на опазването на горите; 
 
-ефективно използване на ресурсите, оптимизиране на 
приноса на горите и сектора на горското стопанство за 
развитието на селските райони, растежа и създаването на 
работни места; 
 

-отговорност за горите в световен мащаб, насърчаване на 
устойчивото производство и потребление на горски 
продукти. 
 
  Каскадно използване на дървесината отговаря на част от 
тези принципи 



 Цели за 2020 г. в областта на горите 
Да се гарантира и покаже, че всички гори в ЕС се управляват 
в съответствие с принципите за устойчиво управление на 
горите и, че приносът на ЕС за насърчаване на устойчивото 
управление на горите и за намаляване на обезлесяването в 
световен мащаб е засилен, като по този начин: 
- се допринася за балансиране на различните функции на 
горите, отговаря се на потребностите и се предоставят 
жизненоважни екосистемни услуги; 
- се осигурява основа, за да могат горското стопанство и 
цялата верига на стойността, свързана с горското стопанство, 
да бъдат конкурентоспособни и жизнеспособни фактори, 
допринасящи за биоикономиката 



 добавена стойност за всички 
Комисията смята, че за да се подпомогне осъществяването на устойчиво управление на 
горите следва да бъдат използвани фондовете за развитие на селските райони 
 
Стратегически насоки: 
- Държавите членки следва да използват фондовете за развитие на селските райони за 
подобряване на конкурентоспособността, за насърчаване на диверсификацията на 
икономическите дейности и качеството на живот и за предоставяне на конкретни 
обществени блага, свързани с околната среда, с цел да се допринесе за насърчаването 
на социалните функции на устойчивото управление на горите; 
- Комисията и държавите членки следва да оценят и подобрят ефекта от мерките в 
областта на горското стопанство в рамките на политиката за развитие на селските 
райони; 
- Като част от целта за опростяване на пакета за модернизиране на държавната помощ, 
Комисията предлага да се обмисли включването на големите дружества в системата за 
групово освобождаване и в момента преразглежда условията за групови 
освобождавания в сектора на горското стопанство; 
- С помощта на финансирането за развитие на селските райони държавите членки се 
насърчават да подкрепят: системите за съвети в горското стопанство с цел повишаване 
на осведомеността; обучението; и комуникацията между местните горски 
производители и органи; 
- Комисията и държавите членки следва да подобрят извършваното от тях 
остойностяване на ползите, които горите осигуряват на обществото, и чрез устойчиво 
управление на горите да намерят точния баланс между предоставянето на различните 
стоки и услуги. 



 Като цяло 58 % от добиваната в ЕС дървесна биомаса се преработва от свързани с 
горското стопанство отрасли на ЕС12, което представлява около 7 % от БВП на 
преработвателната промишленост в ЕС и близо 3,5 милиона работни места и допринася за 
постигането на целите на индустриалната политика на ЕС13; 
 Останалите 42 % се използват за производство на енергия, като на тях се падат 
около 5 % от общото потребление на енергия в ЕС. Според националните планове за действиев 
областта на енергията от възобновяеми източници, биомасата ще продължава да бъде 
основният източник на енергия от възобновяеми източници през 2020 г. В момента Комисията 
преценява дали да бъдат предложени допълнителни мерки, включително хармонизирани 
критерии за устойчивост, за решаване на въпросите на устойчивостта, свързани с използването 
на твърда и газообразна биомаса за отопление, охлаждане ипроизводство на електроенергия. 
 
Стратегически насоки: 
Заедно с държавите членки и заинтересованите страни Комисията: 
- ще проучва и насърчава по-пълното използване на дървесината като устойчива, 
възобновяема, съобразена с климата и околната среда суровина, без да се увреждат 
горите и осигуряваните от тях екосистемни услуги; ще оцени ползите за климата от 
заместването на материали и енергия с горска биомаса и продукти, получени от 
дървесина от дърводобива, и ефекта от стимулите за използване на горска биомаса за 
създаването на смущения на пазара; 



- до края на 2014 г. ще разработи обективни, амбициозни и доказуеми критерии на ЕС 
за устойчиво управление на горите, които да могат да се прилагат в различни видове 
контекст на политиката, независимо от крайната употреба на горската биомаса. 
Комисията ще представи подходящи мерки; 
- ще оцени потенциалното предлагане на дървесина и улесняването на по-голямата 
мобилизация на използването на дървесина; ще разработи ръководство за добри 
практики за това и за „каскадния“ принцип, както и по отношение на ресурсно и 
енергийно ефективните производствени процеси, особено за промишленостите, 
свързани с горското стопанство, МСП и микропредприятията; 
- ще стимулира пазарния растеж и интернационализацията на продуктите на 
промишлеността на ЕС, свързана с горското стопанство, и ще подобрява отрасловите 
познания, включително по отношение на устойчивото строителство и потребителската 
информация относно мебелите; 
- ще улеснява достъпа до трети пазари на продуктите и суровините на промишлеността 
на ЕС, свързана с горското стопанство, чрез двустранни търговски споразумения и чрез 
подобряване на информираността относно условията за внос и износа на суровини; 
- ще подкрепя Технологичната платформа за сектора на горите и ще насърчава нови 
инициативи като публично-частните партньорства, например в биосектора, които 
поощряват научните изследвания и иновациите за различни ресурсно и енергийно 
ефективни продукти и процеси; 
- през 2014 г. ще започне оценка на кумулативните разходи на законодателството на 
ЕС, засягащо веригите за създаване на добавена стойност в промишлеността, свързана с 
горското стопанство. Резултатите биха могли да допринесат за един по-широкообхватен анализ на 
въздействията, включително разходите, ползите и съгласуваността на политиките и 
законодателството. 



 Адаптация; 
 Смегчаване на последиците 

 
Държавите членки следва да покажат: 
- как възнамеряват да увеличат потенциала на горите си за смекчаване на последиците 
от изменението на климата чрез увеличаване на поглъщанията и намаляване на 
емисиите, включително чрез каскадното използване на дървесината, като се има 
предвид, че новата подпрограма на LIFE+ за действия по климата и финансирането за 
развитие на селските райони могат да насърчат и подкрепят нови или съществуващи 
практики за управление на горите, които ограничават емисиите или увеличават чистата 
биологична продуктивност (т.е. поглъщането на CO2). Те трябва да направят това до 
средата на 2014 г. и в контекста на предоставената от тях информация относно 
действията в сектора на LULUCF; 
- как повишават способностите за адаптация и устойчивостта на горите си, като 
използват действията, предложени в стратегията на ЕС за адаптация към изменението 
на климата15 и Зелената книга относно опазването на горите и информацията за 
горитев ЕС, като например запълването на празнотите в знанията и включването на 
мерки за адаптация в политиките за горите. 
 



Плановете за управление на горите (ПУГ) или равностойни инструменти, основани на принципите за устойчиво 
управление на горите, са ключови инструменти за балансираното предоставяне на множество стоки и услуги. 
 
 Държавите членки: 
- със съдействието на Комисията ще разработят до 2020 г. концептуална рамка за остойностяване на екосистемните услуги, 
насърчавайки тяхното интегриране в счетоводните системи на равнището на ЕС и на национално равнище. Те ще се 
основават на картирането и оценката на състоянието на екосистемите и на осигуряваните от тях услуги; 
- следва да поддържат и подобряват горската покривка, за да гарантират опазването на почвите и регулирането на 
качеството и количеството на водата чрез интегриране на практики за устойчиво горско стопанство в програмата от мерки, 
които са част от плановете за управление на речните басейни по Рамковата директива за водите, и в програмите за развитие 
на селските райони; 
- до 2020 г. следва да постигнат значително и измеримо подобрение в природозащитния статус на горските видове и 
местообитания чрез пълното прилагане на законодателството на ЕС за защита на природата и чрез гарантиране, че 
националните планове за горите допринасят за подходящо управление на мрежата „Натура 2000“. Те следва да се 
основават на предстоящото ръководство относно „Натура 2000“ и горите; 
- ще прилагат стратегическия план относно биологичното разнообразие за периода 2011—2020 г. и ще постигнат целите 
си от Айчи, приети в контекста на Конвенцията за биологичното разнообразие, като използват предстоящата обща рамка за 
приоритизиране на възстановяването; 
- следва да укрепват съхраняването на горската генетика (разнообразие на дървесните видове) и вътрешновидовото и 
вътрешнопопулационното разнообразие. Комисията може да ги подкрепи, по-специално чрез програмата за развитие на 
селските райони. 
Комисията: 
- ще наблюдава напредъка на държавите членки по отношение на въвеждането на плановете за управление на горите или 
равностойните инструменти и интегрирането на съображения за биологично разнообразие в тях, включително целите на 
опазването по Натура 2000; 
- заедно с държавите членки следва да засилва механизмите за защита на горите от вредители, основавайки се на засилено 
сътрудничество със съседните държави, засилена научно-изследователска дейност и текущия преглед на 
растителноздравния режим; 
- ще направи оценка на въздействията и ще обмисли евентуално удължаване на задължението да се прилага в рамките на 
ЕС Международният стандарт за фитосанитарни мерки № 15 относно дървения опаковъчен материал; 
- ще предоставя съответната информация и данни, с които разполага, на страните по Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за борба с опустиняването в подкрепа на изпълнението на техните планове за действие за опазването 
на горите и почвите в райони, които са най-застрашени от деградация на почвите и опустиняване. Това ще бъде 
осъществявано от Комисията по-специално чрез Европейския център за данни за горите и Европейския център за данни за 
почвите. 



Картирането и оценката на състоянието на горските екосистеми и на осигуряваните от тях услуги 
изисква по-добра информация за горите в ЕС. Съответните променливи и параметри ще бъдат 
хармонизирани на равнището на ЕС въз основа на сътрудничеството между международните, 
общоевропейските и националните системи за получаване на данни и на подробен анализ на 
предизвикателствата пред ЕС 
 

Стратегически насоки: 
Комисията и държавите членки ще: 
- създадат Европейската информационна система за горите чрез събиране на хармонизирана 

общоевропейска информация относно многофункционалната роля на горите и горските ресурси и чрез 
интегриране на различни информационни системи 

- приведат в съответствие информацията за горите в ЕС, така че тя да се основава предимно на данни, 
събрани от държавите членки, спазвайки изискванията на ЕС относно архитектурата на данните, като 
например INSPIRE,18 SEIS19 и „Коперник“20, и ще следват международните и регионалните процеси; 

- насърчават по-нататъшното развитие на базата данни на ЕС за горски репродуктивен материал, включително 
електронни препратки към национални регистри и карти; 

- подобряват, правят съпоставима и споделят информацията за горите и техния мониторинг, използвайки 
успешния опит, като например EFFIS, здравния статус на горите, статистически данни за горското 
стопанство в ЕС и EFDAC. 

В тясна консултация със заинтересованите страни Комисията ще: 
- разработи няколко модула, например относно горите и природните смущения като 
пожари и вредители, горите и биоикономиката, горите и изменението на климата и 
горите и екосистемните услуги, които могат да допринесат за статистиката на ЕС в 
областта на горското стопанство и интегрираните икономически сметки за околната 
среда за горите. 



 Иновации - да се отчитат особеностите на горите, като например дългите времеви 
рамки. 

 
Стратегически насоки: 
- Комисията ще съдейства на държавите членки и заинтересованите страни при 
трансфера на технологични и научни знания в горската практика и на пазара, по-
специално чрез „Хоризонт 2020“ и Европейското партньорство за иновации в областта 
на селскостопанската производителност и устойчивост, като подкрепя разработването 
на нови продукти с по-висока добавена стойност; 

- Комисията и държавите членки следва да си сътрудничат в областта на авангардните 
научни изследвания и инструментите за моделиране, за да се запълнят празнотите в 
данните и знанията с цел по-добро разбиране на сложните проблеми във връзка със 
социалните, икономическите и екологичните промени, свързани с горите (напр. 
определяне на екологичните прагове); 

- Постоянният комитет за научни изследвания в областта на селското стопанство (SCAR) 
ще бъде използван за засилване на координацията на работата по научните 
изследвания и иновациите между ЕС, държавите членки и заинтересованите страни; 

- Комисията ще гарантира разпространяването на резултатите и добрите практики чрез 
структурата за управление на горите на ЕС и други съответни форуми. 



Съвместна работа за съгласувано управление и по-добро разбиране на нашите гори (няма пълен 
консенсус за приложение) 
1. Съвместна подготовка на ръководството относно „Натура 2000“ и горите, би могла да се използва 

като добра практика 
2. Комуникацията представлява особено предизвикателство за сектора, тъй като обществеността по 

принцип не е запозната с това колко е важно устойчивото управление на горите или с различните 
начини, по които горският сектор допринася за екологичната икономика 
 

Стратегически насоки: 
- Комисията ще гарантира, че Постоянният комитет по горите се основава в работата си на другите 

политики на ЕС, имащи отношение към горите и горския сектор, осигурявайки по този начин 
запазването на многофункционалния характер на управлението на горите в ЕС; 

- Комисията и държавите членки ще проучат различни варианти за по-добра координация на 
устойчивото управление на горите, хармонизирана информация за горите и сътрудничество между 
държавите членки и с тях; 

- Комисията ще създаде мрежа на европейските горски служби (национални инвентаризации на 
горите — НИГ) за разработване на хармонизирани критерии за данни от НИГ. Планира се 
допълнителна работа чрез дейности по COST (сътрудничество в областта на научно-техническите 
изследвания) и научноизследователски проекти; 

- Държавите членки следва да подобряват обществената информираност относно горите и 
дървесината и да използват комуникационната стратегия на ЕС в областта на горите, разработена от 
SFC26; 

- Комисията ще направи допълнителна оценка на възприемането на горите от обществеността (чрез 
проучване на Евробарометър, което ще бъде осъществено до 2015 г.). 



На глобално равнище ЕС е на първа линия в борбата срещу 
обезлесяването и деградацията на горите 

Стратегически насоки: 
Комисията и държавите членки ще: 
- осигурят съгласуваност между политиките и ангажиментите на ЕС и 

на държавите членки по въпроси, свързани с горите, на 
международно равнище; 

- насърчават устойчивото управление на горите в цяла Европа и в 
световен мащаб и ще подкрепят ролята на горите в прехода към 
екологична икономика в контекста на сътрудничеството за 
развитие и външната дейност на ЕС; 

- осигуряват непрекъсната подкрепа за усилията в световен мащаб, 
насочени към борба с незаконната сеч, чрез плана за действие за 
прилагане на законодателството в областта на горите, 
управлението и търговията (FLEGT); 

- подкрепят развиващите се държави в усилията им за подобряване на 
свързаните с горите политики и нормативни актове, за укрепване 
на управлението на горите, за остойностяване и мониторинг на 
горските екосистеми и за справяне с факторите, причиняващи 
обезлесяване и деградация на горите, чрез REDD+. 

Комисията ще: 
- извърши оценка на въздействието върху околната среда в резултат 

на потреблението на продукти и суровини в ЕС, което може да 
допринесе за обезлесяването и деградацията на горите извън ЕС. 
Ако е целесъобразно, тя ще разгледа варианти на политика за 
ограничаване на това въздействие, включително разработването на 
план за действие на ЕС относно обезлесяването и деградацията на 
горите. Това ще бъде извършено от Комисията в съответствие със 
7-та програма на ЕС за действие за околната среда. 



 В рамките на съответните си области на компетентност Комисията и 
държавите членки ще гарантират прилагането на стратегията и 
последващите действия във връзка с нея, като обръщат особено 
внимание на участието на заинтересованите страни. 

 Мерките в областта на горското стопанство в рамките на Регламента 
за развитие на селските райони са основният дял от ресурсите на 
стратегията (90 % от общите финансови средства, предоставяни от ЕС 
за горското стопанство). Според актуализираните планове 5,4 млрд. 
евро от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони са заделени за мерки в областта на горското стопанство през 
периода 2007—2013 г. Подобно равнище на разходите, като това 
през текущия период, може да се очаква и за периода 2014—2020 г., 
въпреки, че то ще зависи от плановете на държавите членки за 
развитие на селските райони 



Стратегията за горите и сектора на горското стопанство е необходима, тъй като няма 
обща политика на ЕС за горите или ръководна рамка за свързаните с горите въпроси. 
Необходимо е координиране на секторните политики, тъй като все повече политики на 
ЕС търсят от горите задоволяване на все повече свои потребности. Необходимо е също 
така да има съгласувана всеобхватна стратегическа визия по въпросите на горите, както 
и да се гарантира, че свързаните политики на ЕС изцяло се вземат предвид в 
националните политики за горите. Това ще засили способността на горите и сектора на 
горското стопанство да реагират на промените в различните области на политиката. 
Целта на настоящата стратегия е горите и секторът на горското стопанство да заемат 
централно място по пътя към постигането на екологична икономика и да бъдат 
остойностени ползите, които горите могат да предоставят по устойчив начин, като 
същевременно се гарантира опазването на горите. За тази цел са необходими силна 
ангажираност и политическа подкрепа от всички участващи страни. 
Преглед за оценка на напредъка в прилагането на стратегията ще бъде извършен до 
2018 г. 
Приканват се Европейският парламент и Съветът да одобрят тази стратегия и да 
изразят своите виждания относно нейното прилагане. 



Съвременна европейска политика за горите 
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