
ЗАСАДИ ДЪРВО, 
СЪЗДАЙ БЪДЕЩЕ!

СЦДП ДП Габрово  
ТП ДЛС Росица

Фондация 
Кроношпан

съвместно със



Благодарение на  
лесовъдите и след 
1989 г. площта на 
горите в България 
се увеличава:

• над 38% от територията на  
   страната е покрита с гори 

• над 70% от горите са  
   защитени от Натура 2000

• над 68% от държавните и  
   общо над 50% от горите в 
   България са сертифицирани 
   по FSC®  
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УСТОЙЧИВО
СТОПАНИСВАНА ГОРА

Поддържането на доброто 
здравословно състояние 
на горите се осъществява 
посредством подходящи 
лесовъдски намеси – различни 
видове сечи. Те се извършват по 
строго регламентирани правила 
и при постоянен контрол. 

Дървесината, добита при 
устойчивото управление на горите, се 
използва за производство на мебели, 
хартия, енергия и др.

Кроношпан преработва основно 
дребноразмерна дървесина, като 
при сътрудничеството си със СЦДП 
ДП Габрово и ТП ДЛС Росица се 
постига пълно оползотворяване на 
дървесината и дървесните отпадъци 
за създаване на продукт с висока 
добавена стойност, с дълъг жизнен 
цикъл при спазване  най-високите 
стандарти за добив и преработка на 
дървесина.

След Освобождението на България от 
Великата Българска гора е останал 
само спомен, около населените места 
е обезлесено, а в планините горите 
страдат от опожаряване, съхнене и 
болести. Всяка година от пороища 
загиват хора и животни. 

В началото на XX век лесовъдите 
в България започват дейности по 
възстановяване на горите и сега 
страната е водеща в Европа по 
биоразнообразие, девствени гори и 
съхранена природа.



Залесителни периоди:  
април/май и септември/октомври 2021 

За повече информация, моля, свържете се с:
Екипа на Кроношпан или на: 
kronospanfoundation.org/growth

Залесяване на 14 000 дръвчета съвместно със СЦДП 
ДП Габрово и ТП ДЛС Росица ще се осъществи на 
10.04.2021 г. в землището на гр. Севлиево

СЪЗДАВАЙ - МИСЛИ 
В ПРЕСПЕКТИВА 
Действай различно. Бъди доброволец.

Да посадим утрешния ден заедно. Подкрепи 
бъдещето на твоето общество като ни помогнеш 
да засадим над 1.000.000 дръвчета по целия свят. 


