
Информация за участието на АОГ в международен конгрес  

за промени в управлението на процесите в горите  

и в заседание на Президентския съвет на FECOF   

септември 2017 г., Германия 

Около 120 участници в политиката в областта на горите от цяла Европа (14 

държави) се срещнаха на 28 септември 2017 г. в Конгресната зала на замъка 

Валдхаузен, за да обсъдят темата "Процесите на промяна в европейското горско 

стопанство", да споделят своя опит от различните региони на Европа и да подкрепят 

общата обмяна в европейски дух. Те бяха поканени от Европейската федерация на 

общините, собственици на гори - FECOF (ФЕКОФ), Съюза на европейските лесовъди 

(UEF), Федерацията на германските лесовъди (BDF Deutscher Forstleute) и Държавната 

гора на Рейнланд-Пфалц. Асоциация общински гори от България бе представена от 

изпълнителния директор инж.Тихомир Томанов и сътрудника  по международната 

дейност на АОГ г-н Георги Симеонов – директор на дирекция в община Стара Загора. 

След откриването на официалния конгрес от държавния министър на околната среда, 

енергетиката, храните и горите в Райнланд-Пфалц Юлрик Хофкен и приветствените 

речи на представителите на отделните асоциации, представителя на Генерална 

дирекция "Земеделие и селско развитие“ на ЕК, г-н Дан Бургар Кузелицки, отговарящ 

за околната среда, климатичните промени, горското стопанство и биоикономика 

коментира отделните процеси на промяна от гледна точка на ЕК. Тъй като за разлика от 

Общата селскостопанска политика в областта на горите няма обща политика в 

европейски мащаб, генерална дирекция "Земеделие" по принцип отговаря за въпросите 

на горите в ЕС. Въпреки това се забелязва и влиянието на други дирекции като 

околната среда, енергетиката или икономиката, които се занимават паралелно с 

области, които засягат горския сектор (Натура 2000, вятърна енергия, търговия с 

дървен материал и др.). 

 Проф. Д-р Шрлам от университета Фрайбург очерта влиянието на отделните 

процеси на промяна върху състоянието на кадрите в лесовъдския сектор. 

 В следващите панелни дискусии представители на отделните организации-

членки: Хакан Нистранд - Мето Финландия, Ален Лестюрже - ФЕКОФ, Франция, проф. 

Иван Палигоров от Съюза на лесовъдите, България, очертаха най-сериозните 

положителни и отрицателни промени през последните десетилетия, протичащи в 

различни региони на Европа и Света. Бяха обсъдени нарастващите предизвикателства, 

пред които без съмнение е изправено европейското горско стопанство. Особено 

внимание беше обърнато на обучението на млади лесовъди в контекста на 

европейските промени във горския сектор. Друг съществен елемент на дискусията беше 

комуникациаята и намирането на правилно послание от страна на лесовъдите и 

представителите на горския сектор към останалата част от обществото, включително и 

към медиите, които играят ключова роля при формиране на общественото мнение по 

проблемите на горите. Липсата на познание в сферата на горското стопанство и 

управлението на горите твърде често създава неразбиране и неправилно отношение у 

неспециалистите по проблемите на горите. В заключение формирането  на правилно 

послание от страна на лесовъдската колегия към обществото е от ключово значение за 

правилно разбиране на горските политики. 



Следобедът бе използван за демонстрация на  процесите на промяна с 

организиране на посещение в гората Soonwald. По време на посещението  лицензирани 

оператори по извеждането на отгледни сечи представиха перспективи за адаптиране на 

лесовъдството в контекста на очакваните промени на климата и демонстрираха 

техническия напредък на горските технологии. Беше направена демонстрация за 

извършване на просека в гората с използването на GPS и направляващ лазер. Беше 

представена темата за вятърната енергия в гората като най-добра практика - пример за 

промяна в енергийната политика. Демонстрацията включваше посещение и запознаване 

с най-големия ветрогенератор в света с мощност 7 мегавата.  

            На следващия ден – 29 септември, с участието на делегацията на АОГ в гр. 

Бопард се проведе поредното заседание на  Президентския съвет на ФЕКОФ.  

След като приветства присъстващите, г-н Пиер Грандадам – Президент на 

ФЕКОФ поднесе благодарности на г-н Уинфрид Манс – досегашен представител на 

Германия във ФЕКОФ и приветства д-р Карл-Хайнц Фридън като негов приемник. На 

работното заседание беше направена  презентация за актулните горски политики на ЕК 

и дейностите на ФЕКОФ с акцент върху критериите за наличие на устойчивост при 

използването на биомасата за производството на енергия. Посочени бяха данни за 

актуалното  състояние в европейски контекст: 

- 16 % от възобновяемата енергия идва от биомаса; 

- 65 % от биоенергията от ВЕИ идва от биомаса; 

- 75 % от биоенергията идва от дървесна материя; 

-  Целите на ЕС към 2030 година 

-  Предвижда се биоенергията да бъде основен източник на енергия във ВЕИ до 

2030 година 

             Бяха обсъдени сертификационните системи и очакванията за редукция на CO2. 

Беше представен документът за обща позиция на сдруженията на собствениците, на 

браншовите и лесовъдските организации, на  ФЕКОФ, както и на други организации по 

отношение на новата Директива, подготвена от ЕК. Основаната загриженост в тази 

връзка касае очакваното въздействие на  Директивата върху устойчивото управление на 

горите и евентуалната колизия със националното законодателство на някои страни: 

- Предложението за директива трябва да вземе предвид субсидиарността 

(взаимна допълняемост) 

- Да не се допуска дублиране със съществуващи разпоредби 

- Изпълнението да бъде лесно и надежно 

- Сертификационните системи да останат доброволни 

- Да бъде извършена оценка на риска 

- Да се избягват допълнителни административни и икономически тежести 

       Участниците в заседанието обсъдиха новоизготвения списък на така наречените 

инвазивни видове в горскостопанските дейности в зоните на НАТУРА 2000 и се 

обединиха около становището, че той е изготвен без да бъде консултиран със 

заинтересованите страни, участващи в процеса. 



         По предложение на техническия сътрудник на ФЕКОФ – г-н Александар 

Вентланд, бе обсъден и приет Работен план за дейността на ФЕКОФ за следващите три 

години. 

 

Документ за обща позиция относно сертификацията на устойчива биомаса  

за периода след 2020 г. 

 

Европейските асоциации на собственици на гори (EUSTAFOR, CEPF, Copa-

Cogeca, FECOF, USSE) и Съюзът на европейските лесовъди (UEF) представиха общ 

документ за позицията относно Директивата за възобновяемите енергийни източници 

(RED II, COM (2016) 767 окончателен) Планираната сертификация на биомасата за 

периода след 2020 г. В този документ асоциациите изразяват съжаление, че е планирано 

изпълнението на европейските критерии за устойчивост от ЕС, както е предвидено в 

настоящия проект на Директива RED II [COM (2016) 767 окончателен]. Вместо да се 

стремят към европейско решение, асоциациите, които заявяват своите позиции, биха 

предпочели да насочат вниманието към съществуващите и валидни национални закони 

и правила, които вече гарантират до голяма степен устойчивостта на управлението на 

нашите европейски гори. Концепцията за устойчивост възниква в управлението на 

европейските гори преди 300 години и се установява почти в цялата област в 

действията на собствениците на гори. Може да се докаже чрез национални 

инструменти (Национален списък на горите), както и чрез широката сертификация  в 

горското стопанство, че тази стратегия работи добре. Следователно поддръжниците се 

обръщат към органите за вземане на решения на ЕС със следните обжалвания: 

1) Съществуващото предложение не трябва да бъде пречка за принципа на 

субсидиарност, според който страните имат своя собствена независима политика в 

областта на горите; 

2) Политиката на ЕС следва да приеме съществуващите национални разпоредби и 

мерки за защита на устойчивото управление на горите; 

3) Изпълнението на Директивата за RED II би трябвало да бъде осъществимо; Оценките 

трябва да се извършват на национално / регионално равнище; 

4) Съществуващите системи за сертификация трябва да бъдат поддържани; 

5) Проектът за регулиране на Директивата за RED II, основаващ се на риска, следва да 

бъде включен в съществуващото законодателство; 

6) Следва да се избягват административните бариери и допълнителните икономически 

тежести; 

7) Ефективността на този подход следва да бъде разгледана чрез оценка на подхода, 

основан на риска, в рамките на разумен период от време. 

 


