
1 
 

Европейска федерация на общините собственици на гори /FECOF/ 

 

Базови заключения на FECOF за бъдещето на горите в Европа :  
Заплахи, нужди и принос на общините, собственици на гори 

 
Вземайки предвид жизненоважното значение на горските услуги за човечеството и природата, 
наскоро заявени от Европейските институции и нарастващо заплашени от въздействията на 
климатичните промени, 

Вземайки предвид принципите на устойчивото горско управление, предоставяйки горски услуги за 
човечеството и природата чрез балансиран и мултифункционален подход, който FECOF ясно 
изповядва, 

Вземайки предвид растящата нужда от адаптиране на горските екосистеми към климатичните 
промени и съответно на научните проучвания и практическите действия по управление на горите, 

Вземайки предвид драматичната икономическа ситуация на лесовъдството, причинена от 
въздействието на погиването на дърветата и пандемията от Ковид-19, която надвишава 
икономическите възможности на много горски собственици в ЕС, 

Вземайки предвид нужните краткосрочни и дългосрочни инвестиции за повторно залесяване и 
дървесно обработване на сегашните опустошени гори от бури, горски пожари и нападения от 
насекоми в ЕС, 

Отбелязвайки намаляващото осъзнаване от обществото на важността на лесовъдството и 
подходите за устойчивото  управление  на горите, 

Отбелязвайки приноса на общините, притежаващи гори към обмена между заинтересовани страни 
на място и следователно като цяло повишаване на съзнанието на  общността,  

Отбелязвайки активното участие на общините в образователните мерки, особено в сферата на 
устойчивото развитие и обработването с грижа за природата и нейните ресурси, 

Отбелязвайки демократичната легитимност на  представителите на общините, 

FECOF призовава институциите на ЕС да : 

• Приложат система за стимулиране на горски екосистемни услуги, предоставени от 
устойчивото горско управление, за да опазят тези ценности във времена на несигурност 
чрез качествено и адаптативно горско управление,  

• Опростят подкрепящите инструменти на ЕС и държавите членки за възстановяването от 
погиването на дърветата и устойчивото горско управление като цяло в контекста на 
Европейския закон за държавната помощ и информационните потоци на замесените 
участници, 
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• Признаят и подкрепят важната роля на местните общини, притежаващи  гори във  връзка с 
публичен ангажимент, управление на конфликтите и образование в областта на 
устойчивото горско управление и опазването на горите.  


