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1. Въведение
Горските екосистеми са сред най-ценните природни ресурси на България. Благодарение на
географското разположение на страната – между умерените и средиземноморските климатични
зони – в съчетание със значителните разлики в надморската височина и почвите българските
гори представляват ценни природни местообитания, приютяващи изключително разнообразие
от дървета, растения, птици и животински видове.
Българските гори са част от европейското и световното природно наследство. За да се запазят
уникалните естествени горски екосистеми и биоразнообразието, което те съхраняват за
бъдещите поколения, повече от половината български гори днес попадат в границите на
защитените зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. В днешно време горите се
възприемат основно като източник на дървен материал или място за отдих, макар че ролята им
като източник на ключови екосистемни функции и услуги (като предотвратяване на ерозия на
почвата, регулиране на климата, осигуряване на чист въздух и вода и др.) е от много по-голямо
значение. Но преди всичко българските гори осигуряват дом за дивите обитатели, което е точно
значението на термина „хабитат“ или „местообитание“. Състоянието и покритието на горите до
голяма степен определят биологичното разнообразие на страната ни, състоянието на околната
среда и благосъстоянието на нашето общество.
Българските гори страдат от природни бедствия или човешка небрежност. През последните
десетилетия глобалното изменение на климата доведе до зачестяване на екстремните
метеорологични явления като силни бури, наводнения, засушавания и др. Горските пожари,
бедствията от вредители и човешката дейност също увеличават натиска върху съхранените
естествени горски екосистеми. Липсата на достатъчно естествено възобновяване в някои ценни
зони и заплахите от увреждане или деградация на горските екосистеми налагат прилагането на
инициативи и проекти, насочени към опазване, възстановяване и адаптиране на горите към
предизвикателства като изменението на климата. Такава инициатива е и проект
„Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от
мрежата Натура 2000 в България” – LIFEFORHAB, разработен от Югозападно държавно
предприятие (ЮЗДП) – отговарящо за управлението на държавните гори в Югозападна България.

Горите покриват 33% от територията на България и значителна част от горските площи
попадат в мрежата Натура 2000
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2. Резюме на обхвата и целите на проекта
Проект LIFEFORHAB е съвместна инициатива на „Югозападно държавно предприятие” ДП – гр.
Благоевград и Горска семеконтролна станция – София, изпълнявана с финансовата подкрепа на
Програма LIFE Nature 2016 на ЕК. Проектът е насочен към подобряване на природозащитния
статус и увеличаване покритието на 7 приоритетни горски местообитания в рамките на 6 целеви
Натура 2000 зони в Югозападна България. Проектът имаше четири специфични цели:
1. Подпомагане опазването на генетичния фонд от приоритетни горски видове и местообитания
от мрежата Натура 2000 на национално ниво чрез мултиплициране и надграждане на
постигнатите резултати от изпълнението на предишни проекти за възстановяване на горските
местообитания;
2. Осигуряване на основа за бъдещи усилия за опазване и възстановяване, насочени към
приоритетни горски местообитания в рамките на българската мрежа от защитени територии
Натура 2000 чрез развитие на инфраструктура, осигуряване на необходимото оборудване и
изграждане на експертен капацитет;
3. Демонстриране на добри практики за възстановяване на местообитанията на регионално ниво
чрез възстановяване и подобряване на природозащитния статус на 7 приоритетни
местообитания в 6 Натура 2000 зони (с обща площ от 107 ха) и насърчаване мултиплицирането
на постигнатите резултати на национално ниво;
4. Увеличаване на подкрепата на заинтересованите страни и целевите групи за устойчиво
управление на горите в защитени Натура 2000 зони в България.

Увредени гори от горски пожари в Югозападна България – Натура 2000 зона Конявска планина
Основните природозащитни проблеми, към които е насочен проект LIFEFORHAB, включват:
• Ограничен потенциал за естествено възобновяване на приоритетни горски местообитания –
поради човешката дейност, природните нарушения и изменението на климата.
• Неадекватни горски практики и антропогенен натиск – включително прекомерна паша,
неадекватно управление и възстановяване на горите, промяна в използването на земята и типа
местообитания, изграждане на инфраструктура, горски пожари и др.
• Липса на репродуктивен материал – възстановяването на горите в България е фокусирано
основно върху няколко дървесни вида, считани за икономически жизнеспособни с цел
производство на дървесина, докато репродуктивен материал от повечето дървесни и храстови
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видове, участващи в приоритетни горски местообитания, не се събира, обработва или използва
за залесяване.
• Липса на капацитет в горския сектор за устойчиво управление и възстановяване на
приоритетни горски местообитания в мрежата Натура 2000.
Проектът е насочен към увредени площи от 7 приоритетни типа естествени местообитания:
91AA*, 91H0*, 91E0*, 9180*,9530*, 9560* и 4070*, всички от които са оценени в неблагоприятно
природозащитно състояние. Целевите местообитания са разположени в рамките на 6 защитени
зони от мрежата Натура 2000 в териториалния обхват на ЮЗДП ДП в Югозападна България.

Обобщена карта на целевия район на проект LIFEFORHAB в България

3. Приложена методология и постигнати резултати от проекта
Проект LIFEFORHAB е изпълнен от проектните бенефициенти в целевия регион от Югозападна
България в периода октомври 2017 – декември 2021 г. Основните изпълнени дейности по
проекта включват:
Анализ на нуждите от приоритетно възстановяване на горските местообитания в обхвата на
националната екологична мрежа Натура 2000
При стартиране на проекта беше сформиран експертен екип за събиране на информация и
извършване на експертен и ГИС анализ на всички регистрирани повреди в горите, попадащи в
границите на защитени зони от мрежата Натура 2000 в България. Резултатите от анализа
показаха, че до края на 2017 г. общо 9 322,5 ха горски площи, попадащи в защитени Натура 2000
зони, са увредени и се нуждаят от възстановяване. Най-висока концентрация на повреди в
горите от екологичната мрежа Натура 2000 е установена в териториалния обхват на ЮЗДП ДП с
общо 5 583,8 ха гори, повредени или напълно унищожени от природни нарушения.
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Анализът на национално ниво показва, че 70% от засегнатите гори са били увредени/унищожени
от абиотични фактори (като горски пожари, снеговали и ветровали) и 30% са били увредени от
биотични фактори (като болести и масови нападения от вредители).
Извършеният експертен анализ потвърди огромния потенциал за репликация на проект
LIFEFORHAB. Установените увредени горски площи само на територията на ЮЗДП ДП са 52 пъти
по-големи от пилотните площи за възстановяване на горски местообитания, предвидени по
проекта, докато на национално ниво са установени 87 пъти по-големи увредени горски площи,
за чието възстановяване са необходими около 20 милиона фиданки.
Идентифициране на източници и събиране на горски репродуктивни материали от Натура 2000
зони в България
Възстановяването на приоритетни горски местообитания обикновено се извършва чрез
залесяване с фиданки от разнообразни дървесни видове. Ключов фактор за производството на
посадъчен материал е да се идентифицират източници и да се съберат семена от нужните
видове от съответните типове горски местообитания, географски местоположения и генетични
произходи. Ето защо едно от основните действия по проекта е насочена към идентифициране и
картиране на източници на горски репродуктивни материали (ГРМ) в рамките на мрежата от
защитени зони за опазване на естествените местообитания от мрежата Натура 2000.
В резултат на проведен експертен анализ и теренните посещения, извършени по проекта,
експертите на ГСС-София идентифицираха общо 332 източника в рамките на 53 зони от мрежата
Натура 2000 в България. До края на проекта бяха събрани около 170 кг горски семена за
захранване на горската генетична банка, намираща се в разсадника по проекта в с. Локорско
край София, включително 160 партиди от 43 приоритетни дървесни вида. Допълнителни
количества семена (над 10 000 кг) бяха събрани от ЮЗДП ДП и използвани за производството на
фиданки по проекта. Въз основа на извършен експертен анализ беше разработена база данни за
източници на ГРМ с ГИС данни и карти, позволяващи ефективно идентифициране на източници
за събиране на семена от приоритетни горски видове, когато се прецени за необходимо в
бъдеще.
Доставка на специализирано оборудване и изграждане на инфраструктура за автоматизирано
производство на контейнерни фиданки
Един от приоритетите на проект LIFEFORHAB беше въвеждането на иновативната за България
система за автоматизирано производство на посадъчен материал за залесяване в контейнери.
Използването в световен мащаб на контейнерни фиданки за залесяване през последните 40
години демонстрира много предимства в сравнение с използването на фиданки с голи корени
(масова практика в България) – включително по-висока степен на прихващане и оцеляване на
фиданките през първата година след засаждането (до 98%).
За да може да се стартира такова производство, в държавен горски разсадник – с. Локорско по
проекта беше изградена необходимата инфраструктура, включваща: оранжерия, площи за
отглеждане на фиданки, помпена система за поливна вода и др. Следващата стъпка беше
доставка и монтаж на оборудване за производство на разсадник, включително: машини за
обработка на семена, високопроизводителна автоматизирана линия за пълнене и засяване за
контейнерни плати, автоматизирана линия за измиване на контейнерни плати, автоматизирани
напоителни инсталации - които влязоха в експлоатация и бяха официално открити през април
2019 г. Всички необходими консумативи за производство на фиданки също бяха доставени и
използвани за производството по проекта – като контейнери, засенчващи елементи, торфен
субстрат, торове и добавки.
Последната стъпка от процеса включваше организиране на специализирани обучения от
шведски експерти за персонала на ЮЗДП ДП, обхващащи производството на фиданки в
контейнери и целия биологичен цикъл на отглеждане на растенията в горския разсадник.
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Производство на контейнерни фиданки в разсадника по проект LIFEFORHAB – с. Локорско,
София
Производство на фиданки в контейнери за възстановителни дейности
Производството на фиданки в контейнери в разсадника по проекта – с. Локорско стартира през
пролетта на 2019 г. До края на проекта (31.12.2021 г.) повече от 2,1 милиона фиданки от 20
дървесни вида бяха засети в контейнери и около 1,6 милиона контейнерни фиданки бяха
използвани за приоритетно възстановяване на горски местообитания чрез залесяване. Въз
основа на уроците, научени в производствения процес, ЮЗДП ДП продължи ежегодно да
инвестира в подобряване и модернизиране на производственото оборудване и
инфраструктурата на разсадника. Съответно, броят на произведените фиданки започна да
нараства през всеки следващ сезон заедно с опита и капацитета на персонала в разсадника, като
в края на проекта бяха направени планове за използване на пълния капацитет на
автоматизираната производствена линия, което е около 1,5 милиона млади дръвчета на
вегетационен сезон ( от пролетта до есента на всяка календарна година).
След няколко неуспешни опита, през 2020 г. в разсадника по проекта бяха произведени успешно
над 1000 фиданки от дървовидна хвойна (Juniperus excelsa) – която е един от най-трудните
приоритетни видове по отношение на възпроизводството, като много предходни проекти,
финансирани от Програма LIFE, не успяха да се справят с това предизвикателство.
Веднага след стартирането на производствения процес ЮЗДП ДП отчете нарастващо търсене на
контейнерни фиданки в българския горски сектор, като неправителствени организации,
горскостопански структури и частни лица започнаха да поръчват хиляди контейнерни фиданки,
необходими за реализирането на техните инициативи за възстановяване на природата и
залесяване.
Залесяване и грижи за нови гори
Изпълнението на основните консервационни дейности по проекта – възстановяване на
приоритетни горски местообитания чрез залесяване – започна през 2018 г. и приключи успешно
в края на 2021 г. с общо 109,5 ха възстановени в 6-те целеви Натура 2000 зони по проекта
(надхвърлящи първоначално планираната площ от 104,0 ха в проектно предложение). В
допълнение, беше извършено подпомагане на естественото възобновяване чрез
почвоподготовка и разпръскване на семена от хвойна на обща площ от 3,0 ха в Защитена зона
„Кресна-Илинденци“.
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Последващо отглеждане и грижи бяха предприети за всички залесени площи, включително
подмяна на фиданките, които не оцеляха след залесяването. За целите на възстановителните
дейности по проекта са използвани всички произведени контейнерни фиданки, както и фиданки
с гол корен, което позволи да се сравни процента на прихващане и ефективността на двата
метода на залесяване.
До края на проекта резултатът от проведените мониторинг и инвентаризация на залесените
площи потвърди, че използването на контейнерни фиданки е за предпочитане в повечето
случаи, тъй като те имат по-висок процент на оцеляване, поради което са необходими по-малко
грижи и последващи интервенции след приключване на залесяването.

Използване на контейнерни фиданки за възстановяване на увредени приоритетни
местообитания чрез залесяване
Информационни дейности, изграждане на капацитет и работа в мрежа
Дейностите по информация и публичност на проекта включват разработване на уебсайт и
профил на проекта в социалните мрежи, отпечатване на брошура, тениски и шапки, изработка и
инсталиране на информационни табели на обектите за залесяване по проекта. Бяха дадени
редица интервюта за медиите от служители на проекта, като бяха организирани и медийни
събития, включващи акции по залесяване с доброволци и беше създаден филм по проекта, който
беше излъчен по Българската национална телевизия и частни телевизионни мрежи.
В разсадника по проекта бяха организирани учебни посещения за студенти по горско стопанство
от Лесотехническия университет, ученици, представители на неправителствени организации и
експерти по горско стопанство, за да се демонстрират спецификата и предимствата на
производството на контейнерни фиданки.
Дейностите за изграждане на капацитет включваха организиране на 3 работни семинара по
проекта и разработване на технически ръководства: 1) Техническо ръководство за събиране,
обработка, засяване и съхранение на семена от целеви дървесни видове по проект LIFEFORHAB
и 2) Техническо ръководство за възстановяване и управление на приоритетни горски
местообитания. Разработените ръководства предизвикаха интерес сред експерти, студенти по
горско стопанство и практици и са публично достъпни на уебсайта на проекта заедно с
останалите резултати от проекта - като заснетата филмова продукция.
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4. Оценка на ползите и въздействието на проекта
В рамките на проект LIFEFORHAB бяха възстановени увредени приоритетни местообитания по
начин, симулиращ естествените възобновителни процеси - чрез събиране на репродуктивен
материал от региони със сходен генетичен произход, залесяване с комплекс от разнообразни
горски видове, характерни за естествените местообитания в целевите Натура 2000 зони,
засаждане както на фиданки с гол корен и контейнерни фиданки, както и засяване на жълъди
следвайки разработена Програма за възстановяване.
Новосъздадените 109,5 ха гори допринесоха за увеличаване на общото покритие на избраните
природни местообитания в рамките на целевите Натура 2000 зони и подобряване на техния
природозащитен статус. Очаква се бъдещите растеж и развитие на новосъздадените гори да
подобри свързаността на местообитанията, да повиши екосистемните функции и услуги,
предоставяни от възстановените местообитания, и да допринесе за бъдещото подобряване на
състоянието на опазване на приоритетните местообитания в рамките на целевите зони от
мрежата Натура 2000.
Дейностите по възстановяване на горски местообитания бяха извършени в съответствие с
приложимото законодателство на национално и европейско ниво след консултации и
съгласуване с всички отговорни институции. Постигнатите резултати от възстановителните
дейности по проекта демонстрираха пред всички заинтересовани страни, че възстановяването
на горските местообитания в зони от мрежата Натура 2000 чрез залесяване (включително
иновативното използване на контейнерни фиданки) е икономически жизнеспособно и осигурява
устойчиви резултати с очаквани дългосрочни екологични, икономически и социални ползи.
В рамките на проекта започна работата по последващо отглеждане и грижи за всички
възстановени горски местообитания. Следвайки изискванията на националното
законодателството в областта на горското стопанство, ЮЗДП ДП носи отговорността да се грижи
за всички новосъздадени гори в продължение на 3-5 години след залесяването – дори и след
края на проекта. Идентифицираните източници на ГРМ и съхранените семена от приоритетни
горски видове в горската генна банка, заедно с контейнерните фиданки, произведени до края
на проекта, ще осигурят необходимата основа за по-нататъшно опазване на целевите
приоритетни местообитания в съответните защитени зони от мрежата Натура 2000.

5. Икономически и екологични ползи от изпълнението на проекта
Извършената независима оценка на социално-икономическото въздействие на проекта
заключи, че изпълнението на проекта LIFEFORHAB има осезаемо положително икономическо и
социално въздействие чрез възстановяване на значителна площ от увредени гори, които ще
предоставят все по-голямо количество екосистемни услуги през следващите десетилетия;
създаване на условия за успешно и ефективно възстановяване на горите чрез автоматизирано
производство и използване на фиданки в контейнери; осигуряване на допълнителен доход на
горските работници и персонала, ангажиран с автоматизираната линия за производство на
контейнерни фиданки.
Като един от най-ценните резултати от проекта беше идентифицирана промяната в отношението
към масовото използване на контейнерни фиданки за консервационни дейности в горите, което
беше потвърдено по време на изпълнението на проекта.
Независимата оценка на въздействието на проекта LIFEFORHAB върху функциите и услугите на
екосистемите, предоставяни от целевите горски местообитания, заключи, че ефектът от
възстановителните дейности по проекта е изцяло положителен. Поради това, подобни дейности
за възстановяване на горски местообитания/екосистеми трябва да бъдат продължени и
надградени на регионално и национално ниво в България.
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6. Трансфер и мултипликация на резултатите от проекта
Резултатите от проекта LIFEFORHAB, свързани с автоматизирано производство на контейнерни
фиданки и възстановяване на горските местообитания, демонстрираха висок потенциал за
мултипликация както на територията, управлявана от ЮЗДП ДП, така и на национално ниво.
Извършеният анализ на увредените гори показа, че проектните дейности по възстановяване на
местообитанията имат 87-кратен потенциал за мултиплициране на база общата площ на
увредените гори в националната екологична мрежа Натура 2000 – което би изисквало
производството на милиони фиданки. Действията по залесяване по проекта могат да бъдат
мултиплицирани на национално ниво чрез по-нататъшно сътрудничество с други държавни
горски предприятия и различни собственици на гори (т.е. общини, частни лица и др.)
Въз основа на резултатите от проекта LIFEFORHAB, ЮЗДП ДП, в сътрудничество с WWF България
и Североизточното държавно предприятие - Шумен, разработи 2 последващи проекта,
финансирани от програма LIFE Nature 2019, които включват приоритетно възстановяване на
местообитания в по-голям мащаб - и вече се изпълняват в различни региони. През 2022 г. ЮЗДП
ДП разработи концепция за проект по оперативна програма „Околна среда“, която премина
началния етап на одобрение и включва дейности за изграждане на втора автоматизирана линия
за производство на контейнерни фиданки на територията на ЮЗДП ДП, както и мащабни
залесителни дейности.
Изпълнението на проекта LIFEFORHAB също предизвика пазарен интерес сред редица
заинтересованите страни, тъй като след началото на производството на контейнерни фиданки
през 2019 г. ЮЗДП ДП произведе и предостави хиляди дръвчета за залесяване на частни
компании, неправителствени организации, общини, държавни горски единици и частни лица.
Повече информация за проекта и постигнатите резултати може да намерите на:
www.lifeforhab.eu.
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