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Публична консултация по нова горска стратегия на ЕС 
 

Полета, маркирани с * са задължителни 

 

Увод 

Комюникето по Европейската Зелена Сделка на Комисията от Декември 2019 г. установява 
амбициозна визия за ЕС превръщайки се в устойчива, климатично неутрална икономика до 2050 г. 
Също така обяви че, работейки по стратегията за биоразнообразие на ЕС за 2030 г., Комисията би 
приготвила нова горска стратегия на ЕС покривайки целия горски цикъл и популяризирайки 
множеството услуги, които гората предоставя. Ключовите цели на стратегията биха били 
ефективното залесяване и запазването и възстановяването на горите в ЕС, за да се подпомогне 
увеличението на поглъщането на въглероден диоксид, намаляване на възникването и мащаба на 
горските пожари и други рискове, и популяризиране на биоикономиката по начини, които напълно 
изпълняват екологичните принципи и водят към биоразнообразие.  

Горската стратегия на ЕС ще позволи на горския сектор да допринесе за новия приоритет на 
Комисията за изграждане на нов модел за растеж чрез Европейската Зелена Сделка, включително 
подкрепа за селските райони. Много политики на ЕС се отнасят за горите, така че има нужда от 
разбираема стратегия за осигуряване на последователен подход.  

Стратегията също така ще помогне на ЕС да изпълни своите международни ангажименти и ще 
оформи основата на ясно установен, последователен и холистичен подход за гори, позволявайки 
по-силно лидерство на ЕС в международен план (в контекста на устойчивия дневник на ООН за 
2030 г., Парижкото споразумение, Конвенцията по Биологично Разнообразие и Конвенцията за 
Борба с Опустиняването). Комюникето за подкрепа на действието на ЕС за защита и 
възстановяване на световните гори от 2019 г. установи рамка за глобалното действие на ЕС; това 
трябва да бъде ясно и последователно отразено във формулирането на домашни политики.  

Чрез тази публична консултация, каним гражданите и организациите да допринесат за 
подготовката на новата горска стратегия на ЕС и да споделят техните виждания за потенциални 
цели и действия.  

Консултацията търси приноса на заинтересованите страни за предизвикателствата и 
възможностите по отношение на нашите гори, в частност по отношение на климата, 
биоразнообразието, селските райони и социо-икономическото благосъстояние, управление на 
риска от бедствия, инструментите за подкрепа на ЕС, индустрията основана на горите, глобалното 
лидерство на ЕС и целта му да засади 3 милиарда дървета до 2030 г.  

Консултацията ще се съсредоточи върху територията на ЕС, следователно допълвайки резултатите 
от проучването на Евробарометър върху сегашната роля и предимствата на горите на ЕС и 
дейностите, установени в Комюникето за подкрепа на действията на ЕС за защита и 
възстановяване на световните гори.  
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Други публични консултации се провеждат паралелно за „използване на земята, промяна на 
използване на земята и лесовъдство – преглед на правилата на ЕС“ и новата стратегия за почвата 
на ЕС.  

 

Насоки за въпросника 

Тази консултация се състои от някои встъпителни въпроси по отношение на вашия профил, 
последвани от въпросник в две части. Моля забележете, че можете да изберете да попълните 
само първата част и не сте задължени да отговорите на всички въпроси във въпросника. 

Първата част от въпросника цели да събере виждания и информация от всички граждани и 
организации, интересуващи се от новата горска стратегия и Европейските гори.  

Втората част също така е насочена към всички граждани и организации, но съдържа по-подробни 
въпроси по област. Тази част е напълно избираема и може да изберете въобще да не й отговаряте 
или само на избраните секции. 

На края на въпросника сте свободни да предоставите всякакви допълнителни коментари, 
документи и изявления, да развиете съответни промени незасегнати от въпросите и да дадете 
обща обратна връзка, която може да имате върху самото проучване.  

 

За вас 

Език на моя принос 

- Български 
- Хърватски 
- Чешки 
- Датски 
- Холандски 
- Английски 
- Естонски 
- Финландски 
- Френски 
- Немски 
- Гръцки 
- Унгарски 
- Ирландски 
- Италиански 
- Латвийски 
- Литовски 
- Малтийски 
- Полски 
- Португалски 
- Румънски 
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- Словашки 
- Словенски 
- Испански 
- Шведски 

 

Давам моя принос като: 

- Академична / изследователска институция  
- Бизнес асоциация 
- Компания / бизнес организация 
- Консуматорска организация 
- Гражданин на ЕС 
- Организация по околната среда 
- Гражданин извън ЕС 
- Неправителствена организация (НПО) 
- Публична власт 
- Синдикат 
- Друго 

 

Първо име 

Фамилия 

Имейл (няма да се публикува) 

 

Обхват  

- Международен 
- Местен 
- Национален 
- Регионален 

 

Ниво на управление 

- Местна власт 
- Местна агенция  

 

Ниво на управление 

- Парламент 
- Власт 
- Агенция 
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Име на организацията  

 

Размер на организацията  

- Микро (от 1 до 9 служители) 
- Малка (от 10 до 49 служители) 
- Средна (от 50 до 249 служители) 
- Голяма (повече от 250 служители) 

 

Регистрационен номер за прозрачност 

Проверете дали вашата организация е в регистъра за прозрачност. Това е доброволна база данни 
за организации, търсещи да повлияят на вземането на решения в ЕС. 

 

Страна на произход 

Моля добавете вашата страна на произход или тази на вашата организация  

.Афганистан               .Джибути                   .Либия              .Сен Мартен 

.Острови Аланд        .Доминика                .Лихтенщайн   .Сен Пиер и Миклон 

.Албания                    .Доминиканска        .Литва               .Сейнт Винсент и 
                                      република                                            Гренадини 

.Алжир                       .Еквадор                    .Люксембург    .Самоа 

.Американска          .Египет                       .Макао               .Сан Марино 
 Самоа       

.Андора                    .Ел Салвадор            .Мадагаскар     .Сао Томе и Принсипе 

.Ангола                    .Екваториална          .Малави             .Саудитска Арабия 
                                   Гвинея 

.Ангила                   .Еритрея                     .Малайзия        .Сенегал 

.Антарктика          .Естония                      .Малдивите     .Сърбия 

.Антигуа и              .Есватини                   .Мали                .Сейшели 
 Барбуда 

.Аржентина          .Етиопия                     .Малта               .Сиера Леоне 

.Армения              .Фолклендски           .Маршалови     .Сингапур 
                                 Острови                      Острови 
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.Аруба                   .Фарьорски                .Мартиника       .Синт Маартен 
                                 острови 

.Австралия           .Фиджи                       .Мавритания     .Словакия 

.Австрия               .Финландия               .Мавриций        .Словения 

.Азербайджан    .Франция                   .Майот                 .Соломонови 
                                                                                                   острови 

.Бахамите           .Френска                     .Мексико            .Сомалия 
                               Гвияна 

.Бахрейн             .Френска                     .Микронезия    .Южна Африка 
                               Полинезия 

.Бангладеш        .Френски южни и     .Молдова          .Южна Джорджия и  
                               антарктически земи                             Южни Сандвичеви Острови 

.Барбадос          .Габон                          .Монако            .Южна Корея  

.Беларус                            .Грузия                       .Монголия                        .Южен Судан 

.Белгия                              .Германия                 .Черна гора                       .Испания 

.Белиз                               .Гана                           .Монсерат                         .Шри Ланка 

.Бенин                              .Гибралтар                 .Мароко                           .Судан 

.Бермуди                         .Гърция                       .Мозамбик                      .Суринам 

.Бутан                               .Гренландия              .Мианмар /                     .Свалбард и 
                                                                                  Бирма                              Ян Майен 

.Боливия                         .Гренада                     .Намибия                         .Швеция 

.Бонер Сен                      .Гваделупа                .Науру                               .Швейцария 
 Еустатиус и 
 Саба 

.Босна и                          .Гуам                           .Непал                               .Сирия 
 Херцеговина 

.Ботсвана                       .Гватемала                .Нидерландия                  .Тайван 

.Остров Будет               .Гернзей                    .Нова Каледония             .Таджикистан 

.Бразилия                      .Гвинея                      .Нова Зеландия                .Танзания 

.Британска                    .Гвинея – Бисау       .Никарагуа                         .Тайланд 
 Индийска Океанска 
 Територия 
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.Британски                    .Гвияна                      .Нигер                                 .Гамбия 
 Вирджински Острови 

.Бруней                          .Хаити                        .Нигерия                             .Тимор – Лесте 

.България                      .Остров Хърд и        .Ниуе                                   .Того 
                                          острови Макдоналд 

.Буркина Фасо             .Хондурас                 .Остров Норфолк               .Токелау 

.Бурунди                       .Хонг Конг                 .Северни Марианови       .Тонга 
                                                                             острови 

.Камбоджа                   .Унгария                    .Северна Корея                  .Тринидад и  
                                                                                                                             Тобаго 

.Камерун                      .Исландия                 .Северна                              .Тунис 
                                                                             Македония 

.Канада                         .Индия                       .Норвегия                            .Турция 

.Кабо Верде                 .Индонезия               .Оман                                  .Туркменистан 

.Кайманови острови                     .Иран                                       .Пакистан                     .Острови Туркс и  
                                                                                                                                                      Кайкос 

.Централноафриканска               .Ирак                                       .Палау                           .Тувалу 
 република 

.Чад                                                  .Ирландия                              .Палестина                   .Уганда 

.Чили                                               .Остров Ман                           .Панама                        .Украйна 

.Китай                                             .Израел                                    .Папуа Нова                 .Обединени  
                                                                                                             Гвинея                           Арабски Емирства 

.Коледни Острови                       .Италия                                   .Парагвай                      .Обединено Кралство 

.Клипъртън                                   .Ямайка                                   .Перу                              .Съединени Щати 

.Кокосови (Кийлинг)                  .Япония                                   .Филипините                .Малки отдалечени 
 острови                                                                                                                                    острови на САЩ 

.Колумбия                                    .Джързи                                  .Острови Питкейрн     .Уругвай 

.Коморски острови                    .Йордания                              .Полша                           .Американски  
                                                                                                                                                    Вирджински острови 

.Конго                                            .Казахстан                               .Португалия                 .Узбекистан 

.Кукови острови                          .Кения                                      .Пуерто Рико               .Вануату 

.Коста Рика                                   .Кирибати                               .Катар                            .Ватикана 



7 
 

.Кот д‘Ивоар                                .Косово                                    .Реюнион                      .Венецуела 

.Хърватска                                    .Кувейт                                    .Румъния                       .Виетнам 

.Куба                                              .Киргизстан                            .Русия                             .Уолис и Футуна 

.Курасао                                        .Лаос                                        .Руанда                          .Западна Сахара 

.Кипър                                           .Латвия                                    .Сен Бартелеми           .Йемен 

.Чехия                                           .Ливан                                      .Света Елена,                .Замбия 
                                                                                                           Възнесение и  
                                                                                                           Тристан да Куня 
.Демократична                          .Лесото                                    .Сейнт Китс и Невис    .Зимбабве 
 Република Конго 

.Дания                                          .Либерия                                .Света Лучия  

 

Комисията ще публикува всички приноси за тази публична консултация. Може да изберете дали 
бихте предпочели да се публикуват вашите детайли или да останат анонимни, когато вашият 
принос се публикува. С цел прозрачност, типът на отговарящ (напр. „бизнес асоциация“, 
„консуматорска асоциация“, „гражданин на ЕС“), страна на произход, име и размер на 
асоциацията и регистрационния номер за прозрачност, винаги се публикуват. Вашият имейл 
адрес никога няма да се публикува. Изберете нивото на поверителност, което ви устройва най-
добре. Нивата на поверителност се избират автоматично в зависимост от типа на отговарящ.  

 

Моля отбележете сектора, в който сте активен като индивид или организация : 

(между 1 и 3 избора)  

- земеделие и/или селскостопански стоки 
- биоразнообразие и/или околна среда 
- климатични промени 
- управление на риска от природни бедствия 
- енергия 
- грижа за дърветата 
- лесовъдство 
- лов 
- индустрия основана на гората 
- друга индустрия (напр. строителство) 
- горско сертифициране 
- здраве 
- туризъм 
- Информационни технологии и дигитализация 
- Права на човека и/или работника 
- Инвестиции и финанси 
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- Медии и комуникации 
- Градско/ или друго земно планиране и развитие 
- друго (моля уточнете в полето за коментари долу) 

Коментари : 

Каква е вашата връзка с горите? 

- Аз съм собственик на гора 
- Аз съм управител на гора 
- Аз съм горски изследовател 
- Аз съм горски инвеститор 
- Моето преживяване зависи от горите 
- Работя в индустрия, основана на гората 
- Работя с (около-)градски зелени пространства, включително дървета 
- Посещавам гори редовно (напр. за здраве, благоденствие, наблюдение на природата…) 
- Друго (моля уточнете в полето за коментари долу) 

 

Коментари : 

Настройки за поверителност на публикуването на приноса 

Комисията ще публикува отговорите на тази публична консултация. Можете да изберете дали 
бихте искали вашите детайли да бъдат публични или да останат анонимни. 

Анонимни 

Типът отговарящ, който отговорихте на тази консултация като вашата страна на произход и вашия 
принос ще бъдат публикувани, както са получени. Вашето име няма да бъде публикувано. Моля не 
включвайте никакви лични данни в самия принос. 

Публични 

Вашето име, типът отговарящ който сте отговорили на тази консултация като вашата страна на 
произход и вашия принос ще се публикуват. 

 

Настройки за поверителност на публикуването на приноса 

Комисията ще публикува отговорите на тази публична консултация. Можете да изберете дали 
бихте искали вашите детайли да бъдат публични или да останат анонимни 

Анонимни  

Само детайли за организацията се публикуват : Типът отговарящ, който сте отговорили на тази 
консултация като името на организацията, от чието име отговаряте, както и нейният номер за 
прозрачност, размерът й, страната й на произход и вашия принос ще се публикуват както са 
получени. Вашето име няма да бъде публикувано. Моля не включвайте никакви лични данни в 
самия принос ако искате да останете анонимни.  
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Публични 

Организационни детайли и детайли на отговарящия са публикувани : Типът на отговарящ, на който 
сте отговорили тази консултация като името на организацията от чието име отговаряте, както и 
нейният номер за прозрачност, размерът й, страната й на произход и вашия принос ще се 
публикуват. Вашето име също ще бъде публикувано.  

.Съгласявам се с постановленията за защита на личните данни  

 

ЧАСТ 1  
Вашите виждания за потенциални цели и действия на новата горска стратегия на ЕС  

 

В нейната пътна карта за новата горска стратегия на ЕС, Комисията установява брой специфични 
потенциални цели и действия, които стратегията може да засегне. Тази секция има за цел да 
получи количествена обратна връзка за тези цели и действия, за да определи публични 
предпочитания и допълнителни предложения.  

Моля оценете съответната важност на следните цели и действия за новата горска стратегия на ЕС : 

За подхранване на горите, които имаме, новата горска стратегия на ЕС трябва да… 

Много важно           Важно          Сравнително важно         Не е важно      Не знам 

- усили опазването на горите и възстановяването, за да достигне целите на ЕС за климат и 
биоразнообразие и да намали загубата на горско покритие, докато стриктно опазва всички 
останали първични и стари гори 

-  опази запасите и да увеличи улавянето на въглерод в горите в ЕС, техните почви и 
събраните горски изделия 

- усили превенцията на събития с риск от бедствия и на поражения, и да осигури 
устойчивостта на горите за възникване и разпространение на пожари и други природни 
бедствия, и да подсигури здравето на горите с оглед на променящите се климатични 
условия и влошаването на околната среда 

- подкрепя възстановяването на увредените области и влошените екосистеми, имайки 
предвид предвидените климатични  условия  

- осигури устойчиво управление на всички гори в ЕС, увеличавайки предоставянето на 
техните многобройни функции, усилвайки техния производствен капацитет 

- друго (моля уточнете в полето за коментари долу) 

Коментари  
Ясно представя ползите от уравновесено устойчиво горско управление и отбелязва начини за 
разрешаване на съперничещи си цели. 

За да планира за горите на бъдещето, новата горска стратегия на ЕС трябва да подкрепя… 
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Много важно           Важно          Сравнително важно         Не е важно      Не знам 

- залесяване и засаждане на дървета, установявайки пътна карта за засаждане на поне 
три милиарда допълнителни  дървета в ЕС до 2030 г., както е обявено в Стратегията за 
Биоразнообразие за 2030 г., спазвайки екологичните принципи, спомагайки за климатична 
неутралност, кръгова икономика и биоразнообразие  

- приспособяване на горите към климатични промени и усилване на тяхната устойчивост, за 
да посрещнат бъдещи предизвикателства, вкл. чрез усилена консервация и използване на 
генетичното разнообразие на дърветата 

- нови обучения, умения и работни места,  които да отразяват множеството функции 
на горите 

- развитие на селските райони, вкл. местни предприятия и стойностни вериги, засягайки 
множеството функции на горите 

- иновативни услуги въз основа на горите и продукти с ниско влияние върху околната 
среда, замествайки въглеродно интензивните двойници 

-  дневник за изследване и иновации, за да подобри нашето знание за горите и да 
оптимизира техния състав, структура, управление и използване, вкл. за биоикономиката 

- друго (моля уточнете в полето за коментари долу) 

Коментари : 

… дългосрочни стратегически цели за горите в Европа и техните услуги за природата и обществото. 

За да управлява съществуващите и нови гори, ще бъде важно за новата горска стратегия на ЕС 
да… 

                                        Много важно           Важно          Сравнително важно         Не е важно      Не знам 

 

- има силна и включваща рамка за управление, включваща всички съответни страни 
- препоръчва по-силно сътрудничество между горските политики и целите на Европейската 

Зелена Сделка  
- подобри и хармонизира наблюдението на гори, за да демонстрира ефективния принос на 

устойчиво управлявани гори за целите на  ЕС, както и на предоставянето и предлагането на 
горски услуги 

- осигури финансиране, вкл. За проучване, усилвайки ползата от ЕС и националния бюджет, 
както ичастни фондове, осигурявайки последователен подход измежду различни 
инструменти за финансиране (Обща земеделска политика, Хоризонт Европа, Фондове за 
Кохезионна Политика, LIFE и т.н.) 

- подкрепи иновативни финансови инициативи, вкл. плащания за екосистемни  услуги и 
схеми, основани на резултати (въглеродно земеделие) за горски управители, които 
предоставят публични блага като улавяне на въглерод или предимства за 
биоразнообразието, вкл. чрез опазване и възстановяване на гори 

- подобри комуникация и диалози за горите и техните роли, имайки предвид селската/ 
градската обстановка  

- осигури съгласуваност с международните ангажименти, подсилвайки международното 
лидерство на ЕС (дневник за устойчивостта 2030 г., Парижко споразумение, Конвенция 
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за биологично разнообразие и Конвенция за борба с настъплението на пустинята, Рамка 
Sendai за намаление на риска от бедствия 2015-2030 г.) 

- друго (моля уточнете в полето за коментари  
долу) 

Коментари : 

…уважава регионалните разлики и да вземе предвид съществуващите подходи за политики, 
свързани с горите на страните-членки,  които съответстват на целите на Зелената сделка 

Част 2 
Избираеми въпроси по различни горски аспекти (можете да изберете да не отговаряте на 
всеки от тях) 

ЗАПЛАХИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ГОРИТЕ 
НА ЕС 
Q1 Моля оценете следните заплахи и предизвикателства за горите в 
Европа  

 
                                         Много важно           Важно          Сравнително важно         Не е важно      Не знам 

 

- сегашни нива на природни бедствия и екстремни събития (напр. горски пожари, суши, 
бури) 

- предвидени рискове за гори , причинени от климатичните промени (напр. природни  
бедствия и екстремни събития и бавни ефекти като промени в биоклиматичните  зони, 
валежи, ерозия на почвите) 

- болести, засягащи дърветата 
- уязвимост на моноспецифични насаждения  
- загуба на биоразнообразие и на гори с висока стойност на запазване, и влошаване на  

екосистема  
- инвазивни чужди видове (инвазивни чужди видове означава вид, внесен извън природния 

му обхват, който може да оцелее и последващо да се възпроизведе, чието внасяне или 
разпространение се смята, че заплашва или влияе отрицателно на биоразнообразието и 
съответните екосистемни услуги) 

- загуба на гори (т.е. обезлесяване) и горско раздробяване поради развитие на 
инфраструктура, урбанизация и т.н.  
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- липса на, или слабо планиране на управление, неуспяващо да  
вземе предвид всички услуги, които горите предоставят  

- практики за неустойчиво горско управление (напр. сечи за очистване в голям мащаб, щети 
при отсичане, сбиване на почвата, прекалено използване на пестициди/хербициди) 

- незаконна сеч 
- неуравновесени местни популации на дивеч, причиняващи щети върху горите 
- обезлюдяване на селски райони и изоставяне на гори/земи, водещи до липса  

на, или слабо, горско управление 
- липса на работна сила с умения и относителна непривлекателност на работата в гората 

(напр. тежка работа, ниски доходи, ограничени възможности за инвестиции) 
- състезаващи се искания за горски ресурси и екосистемни услуги (напр. увеличаващи се 

искания за дървесина и продукти на базата на дървесина, опазване на биоразнообразието,  
развлечения, улавяне на въглерод, намаление на риска от бедствия) 

- други (моля уточнете в полето за коментари долу) 

Коментари : 

Увеличаваща се липса на приемане за използването на природни ресурси, особено на гори, в 
контекста на растяща урбанизация и в добавка отнасяща се до загуба на директен контакт с 
първична продукция.  

 

 

Гори за социално и икономическо 
благоденствие в селски райони 
 

Много хора зависят от горите за тяхното преживяване, и много притежатели / управители на гори, 
селски общности и фермери вземат част от своите приходи от горите.  

 

Q2 Какво трябва да се направи, по ваше мнение, за да бъде 
сигурно, че горите продължават да предлагат на селските 
общности преживяване и приходи? 
                                         Много важно           Важно          Сравнително важно         Не е важно      Не знам 

 

- Да се увеличат икономическите и социалните възможности, които горите предлагат на 
селските  общности 
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- да предоставят финансови стимули за приспособяване на горите към климатичните 
промени, и за усилване на устойчивостта на горите и  улавянето на въглерод 

- да предостави финансови стимули за опазване на биоразнообразието на горите и 
възстановяване на горите, напр. плащания за екосистемни услуги (напр. почистване на 
вода, защита от наводнения и свлачища, контрол на ерозията на почвата, охлаждане на 
градовете) 

- подкрепа за възстановяване на горите след бедствия  
- да популяризира работа с умения и по-добри обучения за местното население  
- да увеличи консултантските услуги и подкрепата за обмени на добри практики/знания и за 

учене през целия живот 
- да възнагради общините, които прилагат устойчиво горско управление и публикуват 

успешни истории (напр. чрез лога, награди…) 
- подкрепа на местния и устойчив  произход на горска дървесина и недървесни сурови 

материали  (напр. корк) 
- да разшири възможностите за  създаване на приходи чрез недървесни горски продукти и 

услуги (напр. гъби, горски плодове, дивеч, културни услуги с фокус върху развлечения, 
здраве, забавления, образование, духовно благоденствие) 

- подкрепа на иновативни и местни горски кооперации, МСП и индустрии (подкрепа на 
достъп до пазари и стойностни вериги с дървени и недървени продукти и услуги с 
добавена стойност) 

- разпространяване и популяризиране на сътрудничество и обмяна на знания измежду 
притежателите на гори 

- подкрепа за дигитализация на горско управление и използване (вкл. засаждане, прилагане, 
наблюдение и оценяване) 

- инвестиране в инфраструктура за подкрепа на устойчиво горско управление, превенция 
и управление на бедствия, и защита на горите, и използване на икономическите и 
социални възможности на горите за селски райони 

-  окуражаване на диалога между различните  заинтересовани страни по горски проблеми 
- други (моля уточнете в полето за коментари  долу) 

Коментари : 

Подкрепа за горските кооперации и притежанието на общински гори  

 

ГОРИ ЗА КЛИМАТ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ  
Докато горите на ЕС са много важни за опазване на биоразнообразието и смекчаване на 
климатичните промени чрез улавяне на въглерод, климатичните промени също така ги поставят 
под растящ натиск. Те трябва да бъдат управлявани по устойчив начин, подобрени откъм качество 
и количество, и проактивно приспособени към предвидени климатични промени, за да направят 
ефективен принос към постигане на целите на ЕС за климата и биоразнообразието. 
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Q3 Кои специфични действия и мерки трябва да популяризира 
горската стратегия на ЕС за увеличаване на горското 
биоразнообразие, приспособяване на горите към климатичните 
промени и усилване на отстраняването на въглерода? 
                                         Много важно           Важно          Сравнително важно         Не е важно      Не знам 

 

- увеличаване на горската площ на ЕС чрез залесяване и повторно засаждане вземайки 
предвид аспекти, свързани с екологията и климата 

- подпомагане на индивидуалните собственици на гори да определят и управляват 
- рисковете, свързани с климатичните промени, вкл. Финансови рискове 
- възстановяване на повредени и увредени гори 
- увеличаване на площта на горите, защитени за опазване на биоразнообразието и 

възстановяване 
- по-ефективно управление на защитени гори, така че те да достигнат целите си за опазване 

на природата 
- увеличаване на съотношението на разнообразни, с различна възраст и с различни видове 

гори 
- увеличаване на генетичното разнообразие на гори и дървета 
- даване предимство на местни дървесни видове и произход и/или видове, които са по-

приспособени за бъдещи климатични условия 
- опазване на горските почви и предпазване от ерозия на почвата, особено почви богати на 

въглерод (напр. ограничаване на ползването на машини в операции за отсичане, 
установяване на различни пътища за плъзгане, поддържане на горско покритие върху 
почви  склонни към ерозия и оттичащи  се пътеки, оставяне на остатъци от сечта на място, 
избягване на отсичане на цели дървета) 

- увеличаване на използването на  горски практики щадящи биоразнообразието (напр. 
повече изсъхнали дървета, дървета по местообитание, намаляване на използването на 
пестициди и торове) 

- популяризиране на дългосрочни дървесни продукти и ползи, заместване на повече 
въглеродно интензивни материали (напр. строителство, обновяване, консуматорски 
продукти) 

- вземане на мерки за уеднаквяване на искането за дървесина и консумирането с 
устойчивия горски капацитет на производство 

- предоставяне на лесовъдите и други заинтересовани страни на съвети, информация, 
инструменти и приложения за опазване на гората, възстановяване и приспособяване 

- подобряване на наблюдението на горите на местно ниво, за да се подобри проследяването 
на въглеродни запаси и биоразнообразие 

- увеличение на проучване и иновации в  добри практики за подкрепа на отстраняване на 
въглерод, приспособяване и  горско биоразнообразие 

- друго (моля уточнете в полето за  коментари долу) 
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Коментари : 

Популяризиране на проучване, международен трансфер на познания и търговия, свързани с 
устойчив на суша произход на дървесни видове от ЕС и съседни контактни области 

 

 

ЕС / НАЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА И ИНСТРУМЕНТИ  

Q4 Какво трябва да се направи, за да се улесни достъпа до, и да се 
подобри използването на, ЕС и национални фондове за горско 
управление и дейности, свързани с горите?  

Напр. земеделие и развитие на селските райони, проучване, LIFE, политики за регионално 
сближаване и развитие, Invest EU, План за възстановяване и устойчивост, Грантов 
механизъм за обединена гражданска защита и т.н.  

 

                                        Много важно           Важно          Сравнително важно         Не е важно      Не знам 

 

- намаляване на административната тежест и улесняване на условията за достъп до фондове 
- популяризиране на възможности за финансиране по-активно, за да се привлече внимание 
- да се помогне на местни и регионални актьори с техните кандидатури за финансиране 
- национални и регионални власти трябва да приоритизират горите в разпределението на 

бюджетите и разходите в програми за развитие на селските райони, финансиране на 
кохезионни политики, Invest EU и т.н.  

- да бъде сигурно, че вариантите за финансиране се припокриват с нуждите на горите 
и горския сектор и позволяват на тези да се засегнат на местно ниво 

- да се вдигнат процентите за  съфинансиране за горски проекти и мерки 
- да се включат повече възможности за Държави Членки да  използват държавни помощи  

за лесовъдство 
- разработване на нови финансови инструменти за гори 
- друго (моля уточнете в полето 

за коментари долу) 

 

Коментари : 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С ГОРИТЕ 
ПРОТИВОПОСТАВЯЩИ СЕ НА ИНДИСТРИИТЕ 
ОСНОВАНИ НА ГОРИТЕ 

Q5 Кои са основните предизвикателства, свързани с горите и 
противопоставящи се на индустриалния сектор, основан на горите 
във вашата страна и/или ЕС днес? 
                                        Много важно           Важно          Сравнително важно         Не е важно      Не знам 

 

- липса на работна ръка с умения 
- неясни цели на горска политика и регулаторна рамка 
- неясна достъпност на дървесни ресурси 
- надпревара между биоенергия и други ползвания на дървесината за  биомаса 
- липса на информация за ефективни стандарти, гарантиращи устойчив произход 
- липса на добавка към цената за устойчиви продукти 
- съответствие между нуждите на стойностните вериги и достъпни горски ресурси в  

ЕС (напр. малки имоти ; нередовни доставки ; разнообразие на видове, качества и размери 
; различни насаждения ; разпространение на твърда дървесина в някои страни) 

- липса на ясна, сравнима и разбираема информация за състоянието на горските ресурси на 
ЕС и сегашните тенденции 

- друго (моля уточнете в полето 
за коментари долу) 

Коментари : 

Увеличавща се урбанизация на обществото и следователно намаляващ интерес на земеделците 
към устойчиво управление на техните горски области.  

 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЪРВЕСНИ ПРОДУКТИ 
Q6 Какво би могло да се направи, за да се популяризира по-
широкото използване на устойчиви продукти на основата на 
дървесина и да се увеличат процентите на рециклиране? 
                                        Много важно           Важно          Сравнително важно         Не е важно      Не знам 
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- подкрепа на решенията  на консуматорите, предоставяйки им по-добра информация за 
отпечатъка върху околната среда на дървесните продукти сравнено с недървесните 
алтернативи 

- подобряване на обмена на добри практики и популяризиране на обучение по устойчиво 
използване на дървесни продукти (напр. за архитекти) 

- подкрепа на проучването на  нови и иновативни продукти, основани на дървесина 
- подобряване на методи за комуникация и демонстриране на устойчиво горско управление 

в снабдяването със сурови материали за продукти въз основа на дървесина  
- количествено изразяване на икономическата стойност на приноса на дървесина към 

отстраняването на въглерод, напр. чрез сертификати за премахване на въглерод  
- популяризиране на инвестициите в подобрени дизайни на продукти въз основа на  

дървесина, които позволяват  по-лесно рециклиране и повторно използване 
- поощряване на използването на рециклирани материали в продукти въз основа на 

дървесина 
- популяризиране на устойчиви дървесни продукти, променяйки правилата на отчитане за 

техния капацитет за складиране на въглерод в национални климатични цели 
- друго (моля уточнете в полето за коментари долу) 

Коментари : 

 

СЕРТФИЦИРАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ 
Има няколко схеми за сертифициране и етикетиране в ЕС за продукти въз основа на горите. Бихме 
искали да проверим колко добре познати са те и колко полезни са в подкрепата на консуматорски 
или бизнес решения. 

(напр. схеми за сертифициране FSC, PEFC и схеми за етикетиране екоетикети ЕС и схеми за Еко-
Управление и Одит) 

Q7 До каква степен познавате / използвате 
инструменти, които сертифицират устойчивостта на 
горски продукти (горска сертификация, продуктово 
етикетиране) ? 
Най-много 1 избор 

.не познавам нито една система за етикетиране или сертифициране за продукти въз основа на 
горите 
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.не вярвам на съществуващите системи за етикетиране и сертификация и бих искал ЕС да направи 
нещо по въпроса 

.винаги купувам сертифицирани продукти въз основа на дървесина с етикети, които показват 
произход от устойчиви източници 

.купувам етикетирани/сертифицирани продукти, ако няма значителна разлика в цените в 
сравнение с несертифицирани продукти 

.сертифициране/етикетиране понякога е важен критерий за решението ми да закупя продукт 

.в моите решения за закупуване, по-вероятно е да се доверя на сертифицирани продукти от гори 
на ЕС 

Коментари : 

 

Информация за гори и наблюдение на ниво ЕС 
С оглед на множеството услуги, които горите предоставят, многобройните сектори, които 
разчитат на горите и заплахите за горите, които се увеличават от климатичните промени, 
стратегията за биоразнообразие до 2030 г. се отнася до „нуждата от по-добро представяне 
на здравето на Европейските гори“. В тази връзка, има планове за разработване на Горска 
Информационна Система за Европа (ГИСЕ). 

 

Q8  Какво трябва да се направи, за да се подобрят данните за гората, знанията и 
наблюдението на горите в ЕС? 

                                        Много важно           Важно          Сравнително важно         Не е важно      Не знам 

 

- подобряване на Горска Информационна Система за Европа (ГИСЕ), така че тя да стане 
горска система за наблюдение в ЕС, която да включва климат, биоразнообразие, 
устойчивост и рискове, икономически и социални данни 

- оценяване на климатичните рискове и уязвимости на горите 
- подобрение и хармонизиране на наблюдението на условия, болести и други рискове, 

свързани с горите 
- подобрение на наблюдението на горска биомаса 
- подобрение на наблюдението на горско биоразнообразие, вкл. генетично разнообразие и 

достъпността на пространствени анализи (напр. карти на нивата на мъртви дървета, карти 
на защитени горски местообитания 

- правене на редовни кратки анализи по ключови теми (напр. устойчивост на специфични 
дървесни видове, резултати от ключови научни статии, използване на ресурси от горска 
биомаса) 
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- подготовка на повече задълбочени оценявания на горски екосистемни услуги 
- по-добро използване на  данни  от Коперник за наблюдение на гори в ЕС (напр. чрез 

разнообразяване и правене на повече редовни  горски продукти) 
- по-нататъшна работа по хармонизиране на национални горски складови  наличности 
- улесняване на внедряването на данни от дистанционно наблюдение с горски складови 

наличности и други оценявания на терен 
- друго (моля, уточнете в полето за коментари долу) 

Коментари : 

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪГЛАСУВАНЕ С 
МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ И 
ПОКАЗВАНЕ НА ГЛОБАЛНО ЛИДЕРСТВО 
Бъдещата горска стратегия ще помогне на ЕС да постигне международните си 
ангажименти и ще оформи основата на ясно установен, последователен и холистичен 
подход за гори, позволяващ по-силно лидерство на ЕС на международно ниво (в контекста 
на дневника за устойчивост 2030 г., Парижкото споразумение, Конвенцията по Биологично 
Разнообразие и Конвенцията за Борба с настъплението на пустинята). Комюникето за 
Засилване на Действието на ЕС за защита и възстановяване на световните гори от 2019 г. 
установи рамка за глобалното действие на ЕС ; това трябва да се отрази ясно и 
последователно във формулировката на вътрешни политики.  

 

Q9  За да осигури съответствие с международни 
ангажименти и за да подкрепи международното лидерство 
на ЕС, новата горска стратегия на ЕС би трябвало… 

Много важно           Важно          Сравнително важно         Не е важно      Не знам 

 

- в съответните форми, да установи позициите, подходите и стойностите на ЕС в полза на 
устойчиво горско управление по целия свят 

- популяризиране на опита и уроците, научени на ниво  ЕС 
- да се осигури съответствие между вътрешните политики на ЕС и търговски споразумения 
- да се осигури съответствие между развитие на ЕС/международно сътрудничество и 

политиката за съседство на ЕС 
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- да се усили международното сътрудничество за прилагане на стратегически план за горите 
2021-2027 на ООН 

- друго (моля уточнете в полето за коментари долу) 
-  
- Коментари : 

Засаждане на поне 3 милиарда допълнителни 
дървета в ЕС до 2030 г. 
 

Дърветата за източник на множество предимства : снабдяват с чист въздух, всмукват 
въглероден диоксид от атмосферата, предоставят местообитания и подкрепят нашата 
икономика, поминък и физическо и умствено благоденствие. Новата горска стратегия ще 
включва пътна карта за засаждане на поне 3 милиарда допълнителни дървета в ЕС до 
2030 г.  

 

Q10  Къде трябва да се засадят 3 милиарда и 
повече допълнителни дървета ? 
Най-много 4 избора  

- залесяване на производствена земеделска земя 
- залесяване на ерозирала земя 

(напр. зони засегнати от ерозия и свлачища; зони в риск от опустиняване; обезлесени зони 
или прекалено използвани в миналото; замърсени индустриални или минни места; друга 
нарушена земя) 

- засаждане на дървета във водни потоци на височина, за да се отложат и намалят 
наводнения надолу по течението 

- засаждане на дървета в тревни площи (освен в тревни площи с висока природна 
стойност) 

- засаждане на дървета в (край-)градски зони 
- засаждане на дървета за агролесовъдство, вкл. овощни градини 
- засаждане на дървета като част от пейзажа, за да се подкрепи свързаността (жив 

плет, редове дървета, гъстак и т.н.) 
- засаждане на дървета успоредно на инфраструктурни коридори (пътища, водни 

пътища…) 
- засаждане на дървета като част от горско възстановяване 
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- друго (моля уточнете в полето за коментари долу) 

Коментари : 

 

Q11  Кои са основните предизвикателства при 
засаждането на допълнителни дървета във 
вашата страна? 
Много                              Предизвикателно         Леко                            Не е                           Не знам 
предизвикателно                                                    предизвикателно    предизвикателно  

 

- намиране на подходящи пространства градски и крайградски зони 
- намиране на подходящи пространства в селски райони 
- капацитет на разсадници за дървета да произвеждат и снабдяват нужните 

материали 
- липса на обучени  кадри 
- липса на административни и подкрепящи/консултантски услуги/ 
- осигуряване на  здравето и генетичното разнообразие на растенията в 

разсадниците 
- предвиждане на бъдещи климатични условия и свързване на дървесни  

видове/генотипове 
- бариери за международно производство и предаване на горски репродуктивен 

материал (в частност за приспособяване към климатичните промени) 
- финансови ресурси за засаждане и поддържане в селски райони 
- загуба на стойността на обработваема земя след преобразуване на горска земя (т.е. 

разходи за възможност) 
- местно приемане и/или административни процедури 
- гарантиране, че земята остава засадена с дървета за дълъг период 
- неблагоприятни климатични условия (напр. недостиг на вода) 
- друго (моля уточнете в полето за коментари долу) 

Коментари : 

Не са възможни специфични отговори поради факта, че сме представителна организация, 
представляваща собственици на гори от няколко държави. 
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Q12  Как ЕС би могъл да окуражи по-широко 
използване на гори за здравето и благосъстоянието на 
всички?      

Много важно           Важно          Сравнително важно         Не е важно      Не знам 

 

- окуражаване на по-голямо поемане на фондове за дейности, популяризиращи  
здравето и благосъстоянието (напр. екотуризъм, подобрен достъп до градски и 
крайградски гори, развлечения и т.н.) 

- да се привлече внимание върху здравните ползи от горите 
- популяризиране на повече проучване върху гори и свързани ползи за здравето 
- окуражаване на образователни възможности, свързани с горите 
- популяризиране на обмен на добри практики и други комуникационни усилия  

за многобройните роли на горите 
- улесняване на публичния достъп до всички видове гори 
-  друго (моля уточнете в   полето за коментари  долу) 

Коментари : 

Остойностяване и възнаграждаване на развлекателните услуги на горите и подходящото 
горско управление 

 

Q13  Все повече, консуматорите могат да компенсират емисиите на въглероден диоксид 
свързани с техните покупки (напр. полети, концерти и т.н.), плащайки допълнително, което 
ще се използва от частни изпълнители за засаждане на дървета в ЕС или другаде. Досега 
правили ли сте това? 

Само един отговор е позволен 

- Да, често съм компенсирал някои от моите въздействия на парникови газове със 
схеми за засаждане на дървета 

- Да, понякога съм компенсирал някои от моите въздействия на парникови газове 
със схеми за засаждане на дървета 

- Не, но го обмислям 
- Не, защото не вярвам, че дърветата ще бъдат засадени 
- Не, защото не вярвам, че дърветата ще бъдат наблюдавани през достатъчен период 

от време 
- Не, не съм. 

Коментари : 
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Допълнителна обратна връзка  
Ако искате да предоставите допълнителна информация (напр. официална позиция) или да 
повдигнете специфични точки незасегнати от въпросника, можете да качите 
допълнителни документи тук. 

Моля имайте предвид, че всички качени документи ще бъдат публикувани заедно с вашия 
отговор на въпросника, който е главния резултат на тази консултация. Документът е по 
избор и служи като допълнение, за да ни помогне да разберем вашата позиция.  

Допълнителна информация и коментари : 

 

Моля добавете вашите допълнителни коментари 

Само файлове от формат pdf, txt, doc, docx, odt, rtf са допустими 

Качване на официална позиция на FECOF (Общо събрание 2020 г.) 

 


