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Проект 
„Възстановяване 
и подобряване на 

природозащитния статус 
на приоритетни горски 
хабитати от мрежата 

Натура 2000 в България“

Горите и Натура 2000  
Българските гори съхраняват уни-
кални растителни и животински 
видове с европейска значимост, а 
голяма част от горите ни предста-
вляват защитени природни место-
обитания съгласно националното и 
европейско законодателство. Пора-
ди голямата значимост на горските 
местообитания, над 60% от държав-
ните гори у нас попадат в защитени 
зони от мрежата Натура 2000.

През последните десетилетия про-
мените в климата, засушаването и 
повишената честота на екстремни-
те климатични събития все по-сил-
но влияят върху състоянието на 
горите. Увеличават се повредите, 
причинени от горски пожари, масово 
разпространение на вредители, ура-
ганни ветрове, интензивни валежи, 
резки температурни промени и др. 

Освен опазването и устойчивото 
управление на горските екосисте-
ми, приоритетен е и въпросът за 
тяхното адекватно възстановяване 
след нарушения, свързани с природни 
бедствия или човешка дейност.

Финансиране
Проект LIFEFORHAB се реализира с финан-
совата подкрепа на програма LIFE 2016 на 
Европейската комисия. Общият бюджет 
на проекта е 2,108,332 евро, от които 
74.96% се предоставят безвъзмездно от 
програма LIFE, а останалите се осигуря-
ват под формата на съфинансиране от 
Югозападно държавно предприятие ДП  
и ГСС-София. 

Предвиденият период за изпълнение на 
проекта, който стартира през септем-
ври 2017 г., е 4 години.

За да отговори на тези предизвикател-
ства, ЮЗДП ДП Благоевград работи за 
формирането на партньорства, мобили-
зирането на научните среди и общест-
веността, изграждането на капацитет 
и осигуряването на финансови ресурси за 
природозащитни дейности. Реализира-
нето на проект „Възстановяване и подо-
бряване на природозащитния статус на 
приоритетни горски хабитати от мре-
жата Натура 2000 в България“ (с проек-
тен номер LIFE16/NAT/BG/000817 и акроним 
LIFEFORHAB) е една от поредните стъпки 
на ЮЗДП ДП в тази посока.
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За постигане на заложените цели са 
планирани редица дейности, чието 
изпълнение се очаква да доведе до 
следните основни резултати:

 Събрана информация и изготвен 
експертен анализ за увредените гори в 
мрежата Натура 2000 в България;

 Определени източници на горски 
репродуктивни материали от мрежата 
Натура 2000 в цялата страна;

 Събрани и обработени 7291.70 кг семена 
от 50 горско-дървесни вида, участващи 
в 14 типа горски местообитания от 
мрежата Натура 2000;

 Произведени над 860,000 контейнерни 
фиданки от приоритетни видове;

За проекта
Проект LIFEFORHAB е съвместна 
инициатива на Югозападно 
държавно предприятие ДП –  
гр. Благоевград и Горска 
семеконтролна станция – София. 

Основната цел на проекта е да 
допринесе за подобряване на 
природозащитното състояние 
и увеличаване покритието 
на 7 приоритетни горски 
местообитания в 6 целеви 
Натура 2000 зони, разположени на 
територията на Югозападното 
държавно предприятие: 

	Витоша,

	Огражден-Малешево,

	Конявска планина,

	Кресна-Илинденци,

	Осоговска планина,

	и Скрино.

Дейности и очаквани резултати

 Изградена инфраструктура, 
инсталирано оборудване 
за обработка на семена и 
автоматизирана поточна линия 
за производство на контейнерни 
фиданки с голям капацитет;

 Възстановени 104 ха от 
7 приоритетни горски 
местообитания в 6 Натура 2000 
зони в България;

 Подобрен природозащитен статус 
на 3 ха от местообитание 9560* в 
една Натура 2000 зона;

 Повишен капацитет в горския 
сектор и осигурена основа за 
мултиплициране на резултатите 
от проекта в България.


