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ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПЪРВАТА ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ГОРАТА 
 
       Първата европейска седмица на гората 21-24.10.2008 се провежда по време, 
когато обществото и горският сектор са изправени пред големи предизвикателства. 
Промяната на климата с нарастващата опастност от катастрофални последствия, 
като увеличаване риска от пожари, растящата нужда от възобновими енергийни 
ресурси, защита на природната среда, са част от големите въпроси в горския сектор, 
на които обществото и лесовъдите трябва да намерят днес отговор. 
 
       По различни начини горските ресурси в Европа спомагат за благоденствието на 
обществото, то има нужда от многобройните прудукти и удобства произлизащи от 
гората. Увеличава се нуждата от дървесина за индустрията и добив на енергия. 
Производството на всички горски продукти трябва да се осъществи по устойчиви 
методи и тяхното ползване по възможно най-ефикасен начин, с основна цел 
опазване и защита на природата. 
 
       Необходимо е да повишим нашите знания относно достъпа до горските ресурси 
и преодоляването на настоящите трудности при най-ефикасното им използване. 
Нашия опит от прилагането на добрите горски практики и оценката на горските 
ресурси ще спомогнат за решаване на проблемите, които стоят пред горския сектор.  
 

Със своя професионален опит в устойчивото горско стопанисване и 
природосъобразен подход, професионалните лесовъди имат ключова роля за 
сектора в момента и за в бъдеще.  
 

• Лесовъдите разполагат с широки познания за сектора и имат съществена  
роля за увеличаване количеството на госки прудукти и дървесина, които да 
покрият нарастващите нужди на пазара и обществото. 

 
• Лесовъдите имат централна роля при обучението и прилагането на модерни 

методи, с цел устойчиво развитие на енергийния сектор и 
многофункцианалното използване на горите. 

 
• Лесовъдите имат централна роля в сектора за производство на биоенергия, 

водеща до прилигането на иновации, техническо развитие и научни 
изследвания. 

 
В състава си Съюза на европейските лесовъди включва голям брой 

професионалисти, които работят неуморно за най-доброто в горския сектор в 

http://www.european-foresters.org/


Европа. Необходимостта от разработване на горските ресурси за в бъдеще, пораджа 
нужда от нови способни и обучени лесовъди. 
 

Горският сектор на Европа е необходим за благополучието на европейското 
общество и е способен да осигури добро и интересно бъдеще.  

 
Направете всяка седмица, седмица на гората в Европа!  


