
Нов проект на Институт за гората - “For everyone saved a three” (FOREST), съфинансиран от Европейския съюз 

чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 - 2020 г. 

Институтът за гората към Българска академия на науките е партньор в международния проект “For everyone saved a three” 

(FOREST), финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия, който 

стартира на 16 май 2019 г. с официална церемония по връчване на договорите за субсидия в сградата на Министерството 

на регионалното развитие и благоустройството - София. Водещ партньор по проекта е българската неправителствена 

организация „Младежко движение за развитието на селските райони в България“ (www.ymdrab.eu), а партньор от сръбска 

страна е Society Inovation Center, Ниш (www.niit.rs). Общата стойност на проекта е 185906,26 Евро, а продължителността 

му е 15 месеца. 

Проект FOREST е базиран на концепцията за ангажиране на младежи-доброволци в решаването на проблеми, свързани 

с опазване състоянието на горските хабитати в трансграничния регион. С методическата подкрепа на експертите от 

Институт за гората и съвместното участие на младежи от общините Ботевград и Ниш, ще бъдат реализирани поредица 

от дейности, насочени към повишаване на знанията и уменията на младежите по отношение на оценката на 

здравословното състояние на горите, методите за опазване и възстановяване на горките хабитати и популяризирането 

на подобни инициативи сред обществото. Конкретните дейности, които ще бъдат реализирани в този период са следните: 

 

• Организиране на Международен семинар насочен към повишаване на обществената информираност и 

ангажираността на младите хора за участие в дейности, свързани с опазването на горите (Място на провеждане – 

Сърбия). 

• Провеждане на обучителен курс на младежите-доброволци, с участието на международни експерти, които ще 

представят теми, свързани с опазването на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси в 

горите (България). 

• Провеждане на залесителни мероприятия в различен тип местообитания върху горска и градска територия 

(Сърбия). 

• Диагностика и контрол на популациите от насекомни вредители и патогени в горски екосистеми и оценка на 

състоянието им в контекста на свързаните с тях екосистемни услуги (България). 

• Картиране, оценка и подобряване състоянието на популации от ценни растителни видове (България). 

• Създаване на хербариуми от местни растителни видове и представянето им пред обществеността под формата на 

изложби (Сърбия и България). 

• Създаване на Съвместна електронна база данни, в която ще бъде събирана информация от теренните проучвания, 

приложни и научни резултати от изпълнението на отделните дейности по проекта (фотоси, видеофайлове, 

координати на находища, карти, публикации, данни от измерванията на популациите и съобществата и др.) 

(България). 

• Разработване на дългосрочна стратегия за ангажиране на младите хора в изпълнението на дейности свързани с 

опазването на природата (България). 

• Заключителна конференция с международно участие включваща представяне на резултатите от проекта и 

демонстриране на добри практики от проекти и инициативи с подобна насоченост (България).  

 

Във всяка от горепосочените дейности ще бъдат включени по 25 младежи от общините Ботевград и Ниш, на възраст от 

13 до 18 г., като участниците в отделните дейности няма да се повтарят. По този начин в проекта ще вземат участие общо 

над 400 младежи от двете страни. 

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП 

България-Сърбия 2014 — 2020 г. 

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество 

Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. 
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