
 

КЛЕТВЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ 

АНГАЖИМЕНТ ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА 3 МИЛИАРДА ДРЪВЧЕТА 

 

Аз, долуподписаният: ___________________________________________________________ 
(поставете отметка и попълнете съответната информация) 

 за физически лица: от мое име 

или  

 от името на следното сдружение без правен статут: 

__________________________________________________________________________ 

или  

 представляващ следното юридическо лице: 

Пълно официално наименование: 
 __________________________________________________________ 

Пълен официален адрес:    
_______________________________________________________ 

Номер по ДДС: (ако е приложимо) 
___________________________________________________ 
 

с настоящото декларирам, че за следния ангажимент: 
_______________________________________, 

• информацията, предоставена чрез платформата Reportnet3, е вярна и пълна; 

• дръвчетата, предмет на настоящата декларация, не са отчетени по-рано в Ангажимента за 
засаждане на 3 милиарда дръвчета;  

и че 

дръвчетата, предмет на настоящата декларация, са засадени и/или са израсли в 
съответствие с принципа „правилното дърво на правилното място за постигане на 
правилната цел“ и в съответствие с критериите на Работния документ на службите на 

Дръвчета за живот (Trees for Life) -



 

2 

 

Комисията1 (представен накратко в приложението), а именно че въпросните дръвчета са в 
допълнение към онези, които ще израснат или ще бъдат засадени при обичайна стопанска 
дейност. 

__________________________________________ 
(подпис) 

_____/____/____________ 
(дата) 

 
1 Работен документ на службите на Комисията 
https://ec.europa.eu/environment/pdf/forests/swd_3bn_trees.pdf 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/forests/swd_3bn_trees.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ – Критерии в Работния документ на службите относно ангажимента за засаждане на 3 
милиарда дръвчета 

 

С подписването на този документ декларирам, че следните твърдения са напълно верни, а 
именно, че отчетените дръвчета: 

1 — са засадени и поникнали след 20 май 2020 г.; 

2 — няма да бъда бъдат използвани за добив на дървесина най-малко няколко десетилетия; 

3 — ще допринесат за биологичното разнообразие и климата в съответствие с принципа за ненанасяне 
на значителни вреди, по-специално с изключване на засаждането на инвазивни чужди видове2. 

4 — За дръвчета, засадени без помощта на финансиране от ЕС, отчетените дръвчета: 

а) включват само местни дървесни видове, освен ако може да се докаже, че вече не са 
адаптирани към очакваните климатични, почвени и хидроложки условия; 

б) са засадени при спазване на насоките относно благоприятно за биологичното 
разнообразие ново залесяване, разработени от Комисията, или подобни/равностойни насоки за 
благоприятно за биологичното разнообразие залесяване, съществуващи в държави — членки на 
ЕС; 

в) не са засадени поради законови задължения, като например задължително 
възстановяване след добив на дървесина или задължително засаждане на дръвчета за 
предотвратяване на ерозия на почвата или свлачища, или ново засаждане след пожари или 
други природни смущения. 

5 — За дръвчета, засадени с помощта на финансиране от ЕС, отчетените дръвчета: 

а) включват само местни дървесни видове, освен ако може да се докаже, че вече не са 
адаптирани към очакваните климатични, почвени и хидроложки условия. 

б) са засадени при спазване на насоките относно благоприятно за биологичното 
разнообразие ново залесяване, разработени от Комисията, или подобни/равностойни насоки 
за благоприятно за биологичното разнообразие залесяване, съществуващи в държави — 
членки на ЕС; 

в) не са засадени поради законови задължения, като например задължително 
възстановяване след добив на дървесина или задължително засаждане на дръвчета за 
предотвратяване на ерозия на почвата или свлачища, или ново засаждане след пожари или 
други природни смущения; 

г) са в допълнение към количеството дървета, планирани в рамките на предходния 
програмен период на Общата селскостопанска политика на ЕС; 

д) при избора на дървесните видове, площите и методите се избягва както неподходящото 
залесяване на уязвими местообитания, като торфища и влажни зони, така и отрицателното 
въздействие върху области с висока екологична стойност, включително райони със земеделие с 
висока природна стойност; 

 
2 Списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm 

https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm
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е) в зоните от мрежата „Натура 2000“3 отчетените дръвчета следва да съответстват на целите 
на тяхното управление; 

ж) при избора на видове, сортове, екотипове и произход на дърветата са взети предвид 
необходимостта от устойчивост спрямо изменението на климата и спрямо природни бедствия, 
състоянието на биотичните фактори, почвите и водите в съответната област, както и 
потенциално инвазивният характер на видовете при местни условия, както са определени от 
държавите членки; 

з) изборът на дървесни видове включва: 

i. изключително засаждане на екологично адаптирани видове и/или видове, устойчиви на 
изменението на климата в съответната биогеографска област, за които при оценка на 
въздействията не е установено, че застрашават биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги или че оказват отрицателно въздействие върху здравето на човека; 
или 

ii. комбинация от дървесни видове, която включва минимум 10 % широколистни дървета 
върху определена площ, или минимум три дървесни вида или сорта, от които най-
малобройният заема минимум 10 % от площта. 

6 — За дръвчета, израстващи в резултат на естествено възобновяване, отчетените дръвчета са 
израснали в зони, разпределени специално за настоящия ангажимент и възстановяването им е 
улеснено от човешки дейности4, извършвани извън обичайната стопанска дейност. 

 

 
3 Съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета. 
4 ФАО: Възстановяване на горски ландшафти чрез подпомогната естествена регенерация 
https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/tools/tool-detail/en/c/1207888/ 

https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/tools/tool-detail/en/c/1207888/

