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Функции на горите:

I. Материални – добив на 

дървесина и недървесни 

горски продукти

III. Регулиращи –

водоохранни, 

водорегулиращи, 

противоерозионни и др.

II. Поддържащи -

опазване на 

биоразнообразието

IV. Културни – обществено 

здраве, рекреация, 

образование, култура, спорт

Закон за горите:

Чл. 4. Горските територии

изпълняват следните

основни функции:

1. защита на почвите, водните

ресурси и чистотата на 

въздуха;

2. поддържане на 

биологичното разнообразие 

на горските екосистеми;

3. осигуряване на социални, 

образователни, научни, 

ландшафтни и рекреационни

ползи за обществото;

4. защита на природното и 

културното наследство;

5. производство на дървесни

и недървесни горски

продукти;

6. регулиране на климата и 

усвояване на въглерода.

КУЛТУРНИ ФУНКЦИИ НА ГОРИТЕ



Защо е нужно ангажирането на младите хора в 

дейности по опазването на околната среда?

 Нужно е да са информирани, за да имат аргументирана позиция;

 Приемственост и устойчивост на политиките за опазване на околната среда;

 Популяризиране на научната работа и достигане до широката 

общественост;

 Включване на учените в решаването на проблемите на различни нива;

 Учат лесно, те са дейни, креативни и смели в решенията и действията си;

 Връзката на младежите с природата е двустранен процес, чиято цел е не 

само съхраняването на живота, но и достигане на скритата в 

многообразието му духовност (култура, обичаи, традиции).



Концепция за ангажиране на младите хора в 

дейности по опазването на околната среда

• Информираност (Awarness)
• Познания за околната среда (Environmental 

Knowledge)
• Образование (Education) (Yahia, 2019)

Проект „FOREST”:
• Събира заедно учени и младежи в общи дейности
• Неформално образование
• „Учене чрез действие”
• Интердисциплинарен подход



Същност на интердисциплинарният научно-

образователен подход за ангажиране на младежи в 

дейности по опазване на горски екосистеми

• Насърчава младежите да прилагат на практика нови 

знания и умения, формирани в обучението по 

различни специалности. 

• Развива у тях умения за открояване на съдържателни

или функционални връзки между процеси и явления, 

изучавани в различни дисциплини.

• Той е чудесна възможност двама или повече учители, 

както и ученици да работят в екип (Пенева, 2020)



ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Включване на учени и младежи от България и Сърбия в 

общи дейности за опазване на горите и за промотиране 

на околната среда като ключов фактор за устойчивото 

развитие на трансграничния регион между двете страни.



ПАРТНЬОРИ

Сдружение „Младежко 

движение за развитието на 

селските райони в България“

NIIT Society Innovation Center –

гр. Ниш, Сърбия

Институт за гората –

Българска академия на науките

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично

сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.



ДЕЙНОСТИ

1. Откриващ семинар

2. Обучителен курс

3. Залесителна кампания

4. Откриване и контрол на горски болести и вредители

5. Подобряване състоянието на популации от ценни видове

6. Хербарий от дървета и храсти + изложби

7. Хербарий от горски треви, папрати и мъхове + изложби

8. Съвместна База Данни

9. Разработване на Стратегия за включване на младежи в 

дейности за опазване на природата

10.Международна конференция

Бюджет – 185 906,26 евро

Срок за изпълнение – 15 месеца



Международен семинар “Awareness raising and willingness for 

cooperation of young people for forest preservation”

4 октомври 2019, Ниш, Сърбия



ЗАЛЕСИТЕЛНА КАМПАНИЯ - 1000 засадени дръвчета

8-10 ноември 2019, Соко баня, Сърбия



Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за 

трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА И 

УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ РЕСУРСИ 
6-8 декември 2019, Етрополе



Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично

сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.

СЪЗДАВАНЕ НА ХЕРБАРИЙ ОТ ГОРСКИ ТРЕВИ, ПАПРАТИ И МЪХОВЕ

25-27 септември 2020, Етрополе / Нишка Баня

създадени общо 150 хербария (по 75 в България и Сърбия)



Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично

сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.

СЪЗДАВАНЕ НА ХЕРБАРИЙ ОТ ДЪРВЕТА И ХРАСТИ

02-04 октомври 2020, Етрополе / Нишка Баня

създадени общо 150 хербария (по 75 в България и Сърбия)



Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично

сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.

ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ПОПУЛАЦИИ ОТ ЦЕННИ ВИДОВЕ

23-28 октомври 2020, Етрополе

• Открити и маркирани 10 популации

• Увеличен броя на индивидите в 8 популации



ОТКРИВАНЕ И КОНТРОЛ НА ГОРСКИ БОЛЕСТИ И 

ВРЕДИТЕЛИ 16-18.11.2020 г., Етрополе

- 10 ha горски насаждения са 

изследвани за повреди от болести и 

вредители

- Обучени са по 25 младежи в 

България и Сърбия



СЪВМЕСТНА ЕЛЕКТРОННА БАЗА ДАННИ

• Да събира и съхранява 
авторски снимки на 
растения, животни, гъби и 
екосистеми

• Да генерира информация 
за находищата и 
състоянието на видовете и 
екосистемите 

• Да прави връзка с други 
подобни бази данни

•Свободен достъп за всички



Разработване на Дългосрочна стратегия за 

включване на младите хора в дейности за опазване 

на природата

• Базирана на интердисциплинарния подход използван в проект FOREST.

• В разработването ѝ са включени различни експерти (учени по устойчиво 
ползване на горските ресурси и опазване на околната среда, 
преподаватели, горски служители, научни редактори и др.), държавни и 
общински структури и неправителствени организации от България и 
Сърбия.

• Ще представя методи и добри практики, които могат да бъдат 
използвани и прилагани при следващи подобни проекти и инициативи.

.



РЕЗУЛТАТИ

• Модел за съвместна работа между учени и младежи

• Модел за интердисциплинарно неформално младежко обучение

• Обучени са 400 младежи – по 200 в България и Сърбия

• 28 учени са участвали в изпълнението на проекта

• Прилагане на практика на образователните и културни функции

на горите

• Популяризира се научната работа сред широката общественост

• Създадена е и се поддържа обща База Данни

• Информация от нея е използвана в 4 научни публикации



ПОУКИ

+ Събира заедно учени и младежи – публични изяви за подобряване имиджа на

учените

+ Научно-популярна и образователна дейност

+ Популяризира научната работа сред широката общественост

+ Дава възможност за допълнителни приходи на научните работници и институции

+ Интердисциплинарният научно-образователен подход е устойчив, приложим и

ефективен при ангажирането на млади хора в дейностите за опазване на околната

среда

- Много трудно администриране/управление на проекта

- Предизвикателства в комуникацията „учен – младеж“

- Предизвикателства в междусекторното партньорство (научен институт/младежко

НПО/ медия)

- Предизвикателства в мотивирането и ангажирането на учени и младежи



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично

сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.


