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Териториите от Природен парк
„Българка”, Природен парк„Врачански Балкан” и на защитена зона Западна Стара планина по НАТУРА
2000 са пилотните защитени територии за прилагането на нова грижа за природата, увериха от българския офис на WWF, изпълнявайки дейности за подготовката и същинското прилагане на ПЕС в рамките на българо-швейцарския проект „За Балкана и хората“. И го показаха убедително това лято с пътуващия семинар в град Трявна и на Природен парк „Българка”. Спирките по
неговия маршрут бяха при стопани,
производители, предприемачи и
преди всичко хора, свързали живота и поминъка си с естествените
природни дадености на защитената
територия, представители на местния малък бизнес, които се включват в ПЕС схема за опазване на местните гори – Къщата за гости „Кали-

на“ в село Горно Дамяновци, хотел
„Калина Палас“ в гр. Трявна, ресторант „Старата лоза“, работилница за
народни носии и кафене „Паралиите“. Всички те са готови да се отблагодарят с адекватен труд, поведение и средства, които ще съхранят
дълготрайно и ползотворно съжителство с екосистемите в парка, така че човекът и природата в него да
са във взаимна полза и равновесие.
Доброволни дарения на местни бизнеси и големи фирми, които обичат
природата, искат да я опазят и да се
възползват от нейните ресурси – гори, води, типични породи, ще се събират в специален фонд и всички те
сами ще определят за какво ще отиват средствата в техния регион, уточни Юлия Григорова от WWF по време на срещите по маршрута на пътуващия семинар. Целта му беше да се
види дали схемата за екосистемни
услуги работи и какво е отношение-

то на местния бизнес, който сам ще
решава как и къде да вложи парите
си, за да съхрани природа, като източник и условие за своята дейност.
Местните хора са разтревожени
от картината на незаконните сечи
на горите, които опазват района от
свлачища и съхраняват чистотата
на водата, и от факта, че в много от
селищата им вече всяка година има
режим на водата и голяма част от реките пресъхват. Сред техните проблеми са и обезлюдяването на района, изчезването на пасищата, на характерния генофонд, с което старите породи вече ги няма. Затова са готови на инициативи и влагане на
средства за един нов, ползотворен
ефект върху природата.
С парите от фонда, който ще създаде местният бизнес, ще могат да
станат факт няколко важни инициативи. Едната предполага купуването на местни породи, които ще бъдат дарени за отглеждане от местни
хора в района, обясни Юлия Григорова. Допълни, че няколко стари овчари вече проявяват интерес да се
грижат за тях. Срещат се и млади хора, които имат желание да се върнат в района и да се посветят на земеделие. Подкрепата и популяризирането на местните занаяти и типични храни е друга инициатива, която ще даде рамо на предприемчивите и трудолюбивите в тази част на
Балкана. За целта ще се изработят
картички, за да се предлагат в къщите за гости, и всеки посетител,
след като ги купи, ще даде своя лев
за развитието и популяризирането
на туризма в региона. От друга
страна, от 1 ноември голяма компания, управляваща верига ресторанти в страната, ще започне да пред-
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лага типични местни храни по оригинални рецепти, а
на място в селищата ще продава и дълготрайни продукти – сладка, мед и други хранителни продукти. Цялата
идея ще е под надслов „Кулинарните тайни на природата”. Процент от събраните средства ще отива за решаване на проблемите на местно ниво – връщане на местните породи, опазването на горите чрез залесяване, подобряване чистотата и увеличаване оттока на реките
чрез грижата за старите гори, обясни г-жа Григорова.
По думите ù това са пилотни инициативи в парк „Българка“. Те преследват благотворния ефект за района, а
той трябва да се усети, види и отчете през 2016 година,
когато е и краят на проекта„За Балкана и хората“.
Какво мислят и правят привлечените от него хора от
един от районите, където се изпълнява проектът – Балкана на Трявна, видяхме на място, в непосредствената
среща с тях и благословилата поминъка им природа.
Сред дивния ù пейзаж на с. Горно Дамяновци са останали само три махали и малко будни хора, оценили мястото с надморска височина 600 метра, на 12 километра
от град Трявна, независимо че районът е с мек климат,
чист планински въздух, топли минерални извори и красиви гледки. Затова тук, след инвестиция в наследствената си къща, създавайки собствен бизнес в селския туризъм, Елена Златева и съпругът ù Атанас Златев виждат възможността за собствен пълноценен живот в Балкана.
В нея са създали и предлагат всички условия за почивка през цялата година, далеч от шума на градовете в
комбинация с автентичната атмосфера на местните обичаи и традиции, в уют и спокойствие сред прохладен
планински въздух и природна красота. Къщата разполага със самостоятелен двор, просторна веранда с
гледка към планината, механа, напълно оборудвана голяма кухня, дневна, камина, лятна кухня с пещ и барбекю. Елена Златева посрещна групата ни с усмивка и гостоприемна атмосфера в двора на къщата, където масата беше отрупана с ароматни български плодове, баница и уникалните с вкуса си с фъч и ореховки местно
производство, приготвени лично от стопанката на къщата за селски туризъм.
Пред групата от пътуващия семинар тя сподели: „Заедно със съпруга ми Атанас Златев създадохме Къща за
гости„Калина“. Самата къща е наследство на съпруга ми
и той реши да я поддържа, защото обича района и мяс-

Лора Жебрил от WWF-България и бившият директор на ПП
„Българка“ Мая Радева, най-активните помощници на
местните хора, включени в проекта, пред Къщата за гости на
семейство Златеви в с. Горно Дамяновци

тото, в което е отраснал. След това решихме да я даваме
на туристи и затова положихме усилия да стане привлекателна и удобна. Поне 5 години я реставрирахме със
собствени сили, труд и средства и от 5 години я даваме
под наем.“ На въпроса защо е част от мисията за плащанията за екосистемни услуги Елена обясни: „В началото
на 2014 г. Лора Жебрил и Юлия Григорова от WWF се
свързаха с мен след участието ми в един техен семинар.
Хареса ми идеята за плащания за екосистемни услуги.
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биологично разнообразие, както и
исторически места с културно и научно значение. „И всичко това трябва да се съхрани и опази, включително и чрез схемите за ПЕС“, почти
като призив прозвучаха думите на
Елена. Спомни си как „избихме сонда за вода, за да осигуряваме вода
на своите туристи, защото каптажите, откъдето черпим вода, не са достатъчни и стигат само за едно семейство.“
Иначе освен да е стопанка на красивата Къща за гости, тя прави и уникални бижута и сувенири от естествени материали, а съпругът ù Ата-

нас е ковач. Стана ясно, че в Къщата
за гости на Ели и Наско ще бъдат
предлагани рекламни материали,
които ще се закупуват от туристите,
а средствата от тях ще отиват във
фонда за залесяване.
На въпроса на „АгроКомпас“ защо
не кандидатстват за европейски субсидии, които биха вложили в благоустройството на къщата, стопанката отговори, че имат достатъчно
работа покрай бизнеса си на място
и нямат достатъчно време да се занимават с тежката бюрократична
машина.

В рамките на българо-швейцарския проект WWF работи за създаването на правни механизми и инструменти за устойчиво ползване и дългосрочно опазване
на териториите с висока природна стойност. При изпълнението на този компонент в 4-те пилотни района
(териториите на Природен парк „Българка“, ПП „Врачански Балкан“, НАТУРА 2000 зона Западна Стара Планина и Национален парк „Централен Балкан“) проектът
е насочен и към опазването на 27 български редки местни породи чрез създаване на ДНК лаборатория, което да допринесе за генетичната чистота на местните породи и да подобри схемата за тяхното субсидиране. В
този амбициозен контекст на дейностите по проекта
усилията на овцевъда и реставратор Юри Михайлов да съхрани поминъка в и за природата на парка
са емблематични за одисеята на българските животновъди.
„От овцете съм тръгнал и към овцете се връщам”,
заяви той на срещата ни в Къщата за гости в с. Горни Дамяновци, идвайки да подкрепи идеята за плащания за
екосистемните услуги на природата. Думите му звучаха
като неформална визитка на един животновъд от с. Царева ливада, разположено на границата между Дряново и Трявна.
Юри сякаш търсеше последен пристан на надеждата
си за възстановяване на изгубените планини, преди години пълни със стада, за спиране на сечите в гората, за
връщане на поминъка, при който хората и природата
се държат ръка за ръка, преливайки силите си и живеейки полезни един на друг. Болеше го, че пасищата в региона рязко намаляват, защото се унищожават от фирми, които започват уж да отглеждат лешници, а на практика преследват единствената си цел да усвояват европейски субсидии за наетите от тях площи. Много често
това са ливади и пасища, жизнено необходими за паша
на животните в региона. „Юри е регистриран по Наредба 3 като земеделски производител – животновъд“,
представи го Лора Жебрил – експерт „Финансови инструменти за околната среда“ към Международната
природозащитна организация WWF. „Имам 40 овце от
местната Тетевенска порода. Членувам в Асоциацията
за защитени местни породи към Института за планинско земеделие и животновъдство в Троян“, уточни той и
добави, че в неговия край запазените местни породи
овце са няколко – Средностаропланинската, Тетевенската, Дъбенската и Каракачанската. Равносметката на
48-годишния овцевъд е за един живот, кармично свързан с овцете. Израснал е с тях и е създал поминък, посветен на тяхното отглеждане и закрила.
По ирония на съдбата отскоро Юри има предложение от шотландския си работодател, инвестирал в къща

за селски туризъм в ПП „Българка“, да го наеме като косач на ливадите в имението му в Шотландия. Да косиш
тревата там не е по-различно от същата дейност в някое землище от района на парк„Българка“, с тази разлика, че на Запад за косене на трева ще ти заплатят много
повече, отколкото ще спечелиш като овцевъд в България. Затова едва издържа на ултиматума на жена си да
тръгнат на гурбет и нищо чудно да се случи. Нищо чудно при все така пренебрежителното отношение на институциите, лишаването от пасища и неоценените продукти от труда на българския овцевъд.
Малцина останаха ентусиастите, посветили усилията
си на тази професия в посока опазване и съхранение на
местни български породи овце, съществували и поддържали екоравновесието в районите с висока природна стойност. Юри е един от тях, посвещавайки се от
години на отглеждане и опазване на характерната за района местна Тетевенска порода овце.
Но защо ли в отговора му на въпроса дали като животновъд е кандидатствал за субсидиране с евросредства за агроекология по Програмата за развитие на селските райони, думите му на работещ в природен парк
овцевъд прозвучаха повече като откровено отвращение от бюрократичната система и субектите ù. Оказва
се, че вместо да помагат на малкото останали у нас мераклии да се занимават с животновъдство, ги унижават
с изкривяване на процедурите и лично облагодетелстване. „За какви субсидии да участвам, пробвал съм, но 2
часа се занимавам с овцете, 8 часа ходя по администрации и накрая жена ми се зае с това, защото аз хвърлих
всичко. От 1 август до сега имам 3 проверки. Не са ми
проверявали само бельото – пасищата, ливадите, откъде ги паса, как ги кося.” Тук Лора Жебрил добави, че
„много от бенефициентите по Агроекологичната мярка
биват наказвани за 3-годишен период напред и пред-
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Участвах в два семинара, в които добре разясниха концепцията, и разбрах, че Природен парк „Българка“
е един от пилотните райони, а Къщата ни за гости се намира в него.
Идеята е добра и за нашите туристи,
защото те идват тук заради природата, която ни заобикаля. В тази
връзка опазването на природното
богатство, особено на буковите гори в парка, е изключително важно
за нас. Туристите искат да видят хубава природа и да ù се насладят. Затова особено много държим на опазването на старите гори, защото те
изпълняват редица защитни функции, подчерта стопанката на Къща
за гости в с. Горно Дамяновци. А аргументите ù бяха като на истински
природозащитник: „За нас основният проблем е водата, която и сега достига тук трудно. Готови сме да се
включим в схеми за ПЕС, за да опазим природата в парка“, заяви Елена. Думите ù звучаха правдиво, защото от разказа ù се разбра, че добре познава района на селото. Беше
доволна, че климатът в него е мек,
въздухът – просто чист планински,
има и топли минерални извори, а
гледките наоколо – дивно красиви.
Тук е всичко, от което на практика
се нуждаят пристигащите за активна почивка в Природен парк „Българка“ туристи. В него се срещат и
редки и застрашени животни и растения, естествени екосистеми от

îêòîìâðè 2014

www.agrocompass.bg

АгроКомпас
Агро

Ïðåäïðèåì÷èâî â ìåêàòà íà Êóðòîâñêàòà êàïèÿ

13

как е възможно това. И ако изходът
от човешката безотговорност у нас
засега е толкова труден и стига до задънена улица, то за спасението и помощта на природата е твърдо убеден в смисъла и ролята на плащанията за екосистемните услуги в Природния парк и въобще природата
на България. Затова горещо подкрепя мисията на проекта „За земята и хората“, за която самият той отдавна работи с отглеждане и опазване на местната Тетевенска овца.
Само дето местната община, изигравайки го с (не)отдаването на пасища под наем, няма да му позволи
да осъществи амбицията за стадо от
150, вместо 40 Тетевенски овце.
„Още каракачаните, заради хранителната стойност на нашите пасища, са идвали тук от Бяло море да пасат стадата с целите си семейства. А
сега пасищата ни пустеят и изчезват!“, прозвуча възмутеният глас на
овцевъда и реставратор на стари
къщи в ПП „Българка“ Юри Михайлов.
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тока, защото мрежата не може да поеме натоварване над 135W и повечето от електроуредите не са в състояние да работят. Така провалихме
миналата година една група туристи, която беше наела цялата къща,
разполагаща с пет големи стаи със
собствени санитарни възли. Групата не успя да се наслади на празнично посрещане на Нова година след
поредната авария в електрозахранването“, обясни Юри. По думите му
шотландският граф харесал преди
години мястото и амбициран да развива селски туризъм в Природния
парк, вече е на път да продаде имота си и да напусне страната ни, след
като„вече 5 години се борим за нормален ток, след като сме отговорили на всички изисквания за категория на къщата и тя е едно атрактивно откъм природа и условия място“,
прозвуча горчивият извод на българския стопанин.
„В Природния парк се сече, а какво ли щеше да бъде ако не беше природен парк“ – пита на висок глас
Юри, търсейки отговор на въпроса

ния с неподходящите видове дървета. В ПП „Българка“
няма ограничения за собствеността и понеже 40% от горите му вече са частни, сечите в него постоянно се увеличават, сподели тревогата си инж. Радева. Около 60%
са сечите в частните гори, обяви бившият директор на
парка, отчитайки, че една от причините да бъде уволнена е предложението ù нови сечи да се извършват само с
около 20% на десетилетие, с цел поддържане на горския генофонд и опазване на старите гори.
Джезветата, положени върху ситен бял пясък на печка, заемаща видимо място, привличат погледа на клиента с влизането му в Кафе „Паралиите“. А то е непосредствено до прочутата Часовникова кула на Стария
площад в Трявна. Предприемчивите му собственици –
семейството на Марина и Стоян Николови, създават своя атрактивен малък бизнес в балканското
градче и привличат мераклиите с атрактивния ритуал
на приготвяне на кафето, което става по-бавно от обичайното, но има специфичен приятен вкус. Сервира се
в индивидуално малко джезве, а съчетанието с домашна ореховка или обичайното бяло сладко, превръща
горчивия му вкус в приятно усещане за зареждаща напитка. На главната занаятчийска улица в града семейството има и шекерджийница. Скоро са купили и най-старата къща в града, която е била пекарна. Историята разказва как старите ù собственици са успели да спасят
Апостола Васил Левски, като са го укрили в самото огнище зад горящия огън. Марина и Стоян имат идея да
възстановят стария вид на сградата, като я превърнат
отново в пекарна, в която ще пекат автентичен хляб с
квас. Дивният пейзаж и съхранената природа на Балкана са притегателна сила за туристите в малкия планински град. Марина е убедена, че след вълнуващо общуване със съхранените природни и културно-исторически дадености на Тревненския Балкан туристите с удоволствие ще допълнят преживяванията си със сладки
изкушения и ароматно кафе на пясък в кафене „Паралиите“. Затова с пълно съзнание за взаимната полза на
човека и природата от плащанията за екосистемни услуги, ще дарят пари за благородната кауза.
Художничката Райна Ганчева е единственият дизайнер на народни носии в Трявна, които продава в
магазин на главната търговска и занаятчийска улица в
града. Народни носии и дрехи с изработени шевици от
тези на региона, към който принадлежат. Не смогва да
изпълни поръчките за изработка на модели, характер-
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Инж. Мая Радева (бившият директор на ПП „Българка“) и Мирослав Илиев, директор на
Държавно горско стопанство „Плачковци“

В рамките на семинара беше включено и посещение на мястото, където
ще се извърши залесяване с набраните средства от ПЕС схемата, по която WWF работи в ПП „Българка“, като територия на пилотен район на проекта „За Балкана и хората“. Бъдещата гора ще е част от Горско стопанство
„Плачковци“, обясниха инж. Мая Радева (бившият директор на ПП „Българка“) и Мирослав Илиев, директор на Държавно горско стопанство „Плачковци“. Експертите разказаха за проблемите с незаконните сечи, засушаванията през летния сезон и за неблагоприятните последствия от залесява-

ни за различни региони на страната. Удивителното е, че
най-честите ù клиенти са чужденци или българи, които
живеят в чужбина. Високата цена на трудните за изработка бутикови народни облекла не бива да е пречка
www.agrocompass.bg
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почитат да не кандидатстват по
нея.“ „Има колеги, наказани за това,
че като са косили, са разрушили
мравуняк“, възмути се Юри, уточнявайки, че е присъствал на такива
проверки, завършили с подобни наказания. Даде и пример, с който
илюстрира абсурдите на този контрол и обясни отказа си от субсидии
по агроекология: „При 80 см трева и
20 см мравуняк и 200 дка блок трябва да наема 10 човека, да им платя,
за да търсят мравуняците, и след
тях да тръгне косачката. Наскоро от
общината взех под наем пасище, за
което си платих наем и след като го
трасирах, се оказа, че на него русенска фирма вече е засадила лешникова градина”, каза Юри. Заради това от общината му отнемат терена
за паша, без дори да му върнат и парите за наема. И сега той пасе овцете около пътя.
Иначе, според него, отглеждането на Тетевенската овца не е чак толкова сложен занаят. Животните са
средни като размер и въпреки че се
водят за комбинирано производство, се отглеждат предимно за добив
на мляко. И както уточни Лора Жебрил, „овцете в района на ПП „Българка“ като порода не са едри. Това
са средни, малки, по-слаби, с помалка дневна дажба, примерно, от
Плевенската черноглава овца. Пак
са млечни, но с по-малък млеконадой. Затова пък характерното за тях
е, че издържат на дълги преходи и
са адаптирани към планинските условия.“
Юри е роден в с. Царева ливада, а
страстната му привързаност към
природата и атмосферата на „Българка“ е водещо вдъхновение и в работата му като реставратор на стари къщи в тази част на Природния
парк. Така преди близо 7 години
шотландски граф, купувайки една
такава, разположена близо до Къщата за гости на Ели и Наско в с. Горни Дамяновци, поверява реставрацията ù на Юри Михайлов. Днес тя е
единствената сертифицирана с три
звезди Къща за гости на територията на Габровски район. Юри е натоварен от шотландския ù собственик
със стопанисването и организацията на дейностите в нея. За съжаление обаче, къщата за селски туризъм не може да заработи ефективно. „Постоянно имаме проблеми с
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всеки българин да притежава по една носия, съхранявайки историята
на своя или друг регион с чувство за
принадлежност към корените на
своите деди и споделена мисъл за
традицията, която не бива да се забравя, смята Райна. По думите ù ние,
съвременните хора, сме длъжници,
както на историята, така и на природата. Включването си в проекта за
плащане на екосистемните услуги
Райна Ганчева обясни с простите думи „Искам и аз да дам нещо на света.“
Управляващите хотелския комплекс „Калина Палас“ са сред решилите се да се включат в пилотния проект на Международната
природозащитна организация
WWF за плащане на екосистемните услуги (т.нар. ПЕС схеми) в региона, част от проекта„За Балкана и хората“. Техни съмишленици са и
собствениците на традиционния
ресторант „Старата лоза“ в град
Трявна.
До края на годината се очаква Изпълнителната агенция по горите да
направи оценка на екосистемните

услуги в горите, както и анализ какви плащания са необходими за въвеждането на задължителни плащания за тези, от които зависи тяхното
ползване и опазване.

АгроКомпас
Агро

Áúëãàðèòå æèâåÿò êàòî ÷å ëè ðàçïîëàãàò ñ 1,7 ïëàíåòè, ñî÷è Äîêëàä íà WWF
Постоянно растящото търсене на природни ресурси и високи нива на въглероден диоксид, изпускан в
атмосферата от все по-многобройното световно население, оказват огромен натиск върху биоразнообразието на планетата. Те заплашват сигурността, здравето и благоденствието, показва Докладът за Жива
планета на WWF от 2014 г. Документът е продукт на двугодишно изследване на здравето на Земята.
Изследваните популации от риби, птици, бозайници, земноводни и влечуги, изследвани в Доклада, са
намалели с 52% в световен мащаб от 1970 г. насам. Видовете, обитаващи сладки води, са намалели със 76%,
което средно се равнява на почти два пъти по-голяма загуба, отколкото при сухоземните и морските
популации.
Един от индикаторите за състоянието на планетата в Доклада – екологичният отпечатък, показва, че 27
държави-членки на ЕС, които са били изследвани (Хърватия не е включена, защото се присъединява след
2010 г. и за нея не са събирани данни), живеят над нивата, необходими за „една планета“. Освен това те
значително разчитат на природните ресурси на своите страни. Ако всеки човек средностатистически
живее като един гражданин на ЕС, човечеството ще се нуждае от 2,6 планети, за да издържи натиска върху
природата.
Екологичният отпечатък на България, макар и по-нискък от средния за ЕС, е по-висок, отколкото планетата може да поддържа - българите живеят като че ли разполагат с 1,7 планети. „Българските реки от
много векове са подложени на човешки натиск и почти не са останали истински реки“, коментира Веселина
Кавръкова, програмен ръководител на WWF България. Човешката намеса непрекъснато променя облика
на реките, което унищожава тяхната естествена среда и живота в нея. Около 80% от долните течения на
големите реки в България са преградени, безпланово застроени, изправени и силно замърсени. „Затова
WWF започна кампания за реките, за да постигнем отговорно управление на този безценен ресурс.
Надяваме се, че повече хора ще подкрепят нашата петиция, за да можем заедно да запазим реките на
България“, каза още тя.
Докладът за Жива планета 2014 служи като платформа за глобален диалог, вземане на решения и действия от страна на правителствата, бизнеса и гражданското общество. Той предоставя и „Перспективата за
една планета“ на WWF, която съдържа стратегии за по-мъдро опазване, производство и консумация. В нея
са примерите как някои общества вече правят по-добри избори за намаляване на отпечатъка и загубата на
биоразнообразие.

Защитата на биоразнообразието
да подпомага и икономическия
растеж на местната общност
Ãîñò
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Мая Радева е завършила през 1991 г. Лесотехническия университет като инженер-лесовъд и втора специалност към
ФОП „Опазване на природната среда“, по
която започва работа като еколог и озеленител в община Трявна. На това поприще отстоява и каузата си за „създаване на
нов природен парк, който да пази старите букови гори в региона.“ От 2003 г. е назначена след конкурс за директор на новосъздадения предходната година Природен парк „Българка“ и оттогава лично
утвърждава защитената територия с реализацията на различни проекти. Благотворната и целенасочена дейност е прекъсната на 6 юни т.г., когато е уволнена от
управляващия тогава екип на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) с мотива
„невъзможност да се справи със задълженията си.“ Това се случва десетина дни
след като инж. Радева е сезирала ИАГ за
финансови и кадрови нарушения от страна на заместващия я за три месеца Али
Алиев. Парадоксалното е, че той е назначен за директор на Природен парк „Българка“, докато инж. Мая Радева в качеството си на титуляр на поста е в болнични,
като същевременно в момент на отпуска
от 15 септември до 5 октомври вече се
разрешава заместването му от вътрешен
експерт от парковата администрация. По
време на пътуващия семинар на WWF, разясняващ бъдещето на плащанията за
екосистемни услуги, тя разказа пред „АгроКомпас“ за смисъла на създаването, съществуването и опазването на Природния парк „Българка“, за реализираните
проекти в него, за работата си с WWF по
плащанията за екосистемните услуги, за
личните си намерения и неспиращата ѝ
екозащитна дейност, но и за реалистичните си тревоги, свързани с бъдещето на
Природен парк„Българка“.

интервю на Мариела Илиева

Инж. Радева, за тези, които свързват името Ви само с
неправомерното уволнение като директор на Природен парк„Българка“, станал жертва на политическо кадруване, припомнете, в качеството си на един от основателите преди 12 години на тази защитена територия, защо беше важно създаването ѝ и какво Ви свърза с нея –
роден край, призвание или може би съдба?
Може би съдба, защото не съм родом от територията на
парк „Българка“, а съм от Плевен. След като завърших през
1991 г. Лесотехническия университет се случи така, че не ме
взеха на работа в двете горски стопанства – Габрово и Плачковци, защото съм жена. Случайно обаче разбрах, че в община Трявна търсят служител за позицията „Екология и озеленяване“, което напълно съответстваше на образованието
ми, и ми предложиха веднага да започна работа. Така от
1991 г. до 2003 г. бях еколог и озеленител на община Трявна.

турно наследство, което съхранява територията на парка. Да не забравяме, че в нея попадат и Соколският манастир, също така архитектурно-етнографския комплекс „Етъра“ с представянето на традиционните занаяти. Попадат и част от северните склонове на националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа“. Тук е и паметникът от античността „Килийките“, който датира от тракийско време. През територията на парка минават и
много стари друмища, един от които е Верейският друм
в подножието на връх Мъхченица, който е свързвал
днешните Свищов и Стара Загора, Пловдив и е един от
първите пътища, разработен от траките, но използван
по-късно и от римляните. На територията на Природен
парк „Българка“ са и Малий друм, Големият друм, Тревненският проход, Шипченският проход, Габровският
проход, Химилийската пътека, Иванковата пътека, по
която казват, че Иванко е избягал след убийството на
Асеня. Да не говорим и за историческите битки, които
са се състояли на тази територия, с важно значение за
съдбините на българската държава. Едната е на Асеневци срещу Исаак II Ангел, когато след разбиването на
византийските войски се възвисява Втората българска
държава. Другата битка е тази в Шипченския проход,
след която отново имаме Освобождението на България. Така че наистина това е територия, която от една
страна е богата с биологичното си разнообразие, от
друга – с културно-историческото си наследство. Той е
един от големите природни паркове у нас, с площ, сравнима с тази на Персина, Врачанския Балкан и Витоша.
По-малки са Шуменско плато, Русенски Лом, Златни пясъци, Беласица. Същевременно като възраст „Българка“ е един от младите, 10-ят по обявяване, природни
паркове у нас, чийто брой е 11.
След като защитата на буковите гори е водеща
цел за създаването на Природен парк „Българка“,
коя е основната заплаха за този ценен дървесен
вид и съответно адекватните противодействия и отговорности в борбата с нея?
Навремето, през 1995 г., когато беше започната подготовката на документите с предложение за създаването на парка, нямахме пълното възстановяване на собствеността върху горите и връщането на частните гори. В
началото на този процес законодателството у нас беше
такова, че частните горовладелци трябваше да искат
разрешение и чрез горските стопанства да извършват
стопанисване на горите. Горските стопанства преценяваха по лесоустройствен проект дали е допустимо или
не някакво ползване на тази територия, в която са съответно и частните гори. Така ползването, когато се извършва по одобрени лесоустройствени проекти, което
се определя за дадената територия за 10-годишен период, съответно планово се прехвърляше и върху частниците. На практика те трябваше да се съобразяват с
този изготвен и одобрен лесоустройствен проект. Това
е нещото, което с промяната на законодателството
през последните години отпадна и съгласуването и разрешителните режими за стопанисването на частните гори от собствениците им вече нямат никакви допирни
точки с горските стопанства, които имаха цялостния поглед върху тази територия. Сега законодателството е такова, че един частен лесовъд отива, гледа една частна
îêòîìâðè 2014
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íà Ïðèðîäåí ïàðê „Áúëãàðêà“:

Това изигра голяма роля за бъдещата ми дейност. Докато изпълнявах тази длъжност, разработихме много проекти – и по „Красива България“, и екологични, и озеленителни, с които успяхме да променим вида на община
Трявна. Радвам се, че той се поддържа привлекателен и
в момента. По време на работата ми в общинската администрация помогнах и за фактическото създаване и
обединяване на документи, необходими за създаването на такъв природен парк. Факт е, част от землищата на
община Трявна попадат в територията на Природен
парк „Българка“, а самото населено място е извън защитената територия. Инициативата за него дойде от общински съвет Габрово, където група общински съветници, начело с г-н Петър Петров, излязоха с идея да се
създаде защитена територия, която на практика да подпомогне защитата на вододайните зони на община Габрово, а съответно след това и на община Трявна. Г-н Петров се занимаваше с подготовката на документите от
страна на Общинския съвет в Габрово, а от страна на община Трявна – аз като еколог бях ангажирана с подготовката на предложението и съответно внасянето му в
Общински съвет, където също го подкрепиха. Така
всъщност на базата на предложенията на двата общински съвета беше внесено едно общо предложение в Министерството на околната среда и водите. Първо това
стана през 1996 г., когато то не беше прието. Последва
подаване на ново през 1999 г. и в края на мандата си
тогавашният министър на околната среда и водите г-жа
Евдокия Манева подписа становище, че идеята за такъв
природен парк е целесъобразна и възложи на РИОСВ
Велико Търново да оформи цялата документация за неговото създаване. През 2002 г., когато министър на
околната среда и водите беше г-жа Долорес Арсенова,
на 9 август се прие и излезе заповедта за създаването
на Природен парк„Българка“.
Какви определени и съществуващи природни дадености на територията на двете общини – Габрово
и Трявна, защитава този статут?
От една страна, целта на създаването на природния
парк е опазване, поддържане и възстановяване на буковите екосистеми и ландшафти, характерни за Стара
планина. А те заемат две трети от цялата му територия,
която е над 22 хиляди хектара. Над 60 на сто са стари,
вековни гори. Освен че играят ролята на гори, те в поголямата си част са и водододайните зони на общините
Габрово и Трявна, защото там са изворите и съответно
горните поречия на река Янтра. Част от водите влизат в
язовир „Смирненски“. Надяваме се един ден тревненските води да се събират в язовир „Нейковци“. Но така
или иначе към настоящия момент от тази територия, от
открити водохващания става снабдяването с питейната
вода, която отива за Трявна, Плачковци и околните населени места. На практика със създаването на природния парк сме отстоявали една позиция, която касае запазеното биоразнообразие – вековните гори, някои от
които уникални местообитания, като уникалния триетажен хабитат бук-тис-лавровишна, който никъде другаде не се среща, бук с илекс или бук с лавровишна. От
друга страна, с този статут под закрила са и голяма част
от защитените растителни и животински видове тук. Като допълнение ще посоча и богатото историческо и кул-
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Бившият директор на Природен парк „Българка“ се включи в пътуващия семинар на
WWF-България, разясняващ плащанията за екосистемни услуги, като дейност по
българо-швейцарския проект „За Балкана и хората“

ва означава сваляне на целия стар
дървостой и съответно гнездата на
полубеловратата мухоловка вече
ги няма.
Но това не граничи ли с безумие?
На този въпрос трябва да отговори съответният контролен орган,
който всъщност по закон одобрява
и приема горскостопанските програми за частните гори и след това
ги контролира. А и всичко това е заложено в Закона за горите.
В случая не виждаме ли някакво противоречие между Закона
за горите и Закона за биологичното разнообразие?
Според мен би следвало, когато
експертите приемат една такава
горскостопанска програма, да се оглеждат всички гледни точки и да се
направи една оценка на благоприятния природозащитен статус на даденото местообитание. Това е всъщност нещото, което беше предложено от експертите, които разработваха плана за управление на
Природен парк„Българка“. В него беше заложена точно тази теза, че оттук нататък, след приемането на
плана за управление, да се разглежда точно всяка една отделна единица. Когато се разработва горскостопанска програма или съответно лесоустройствен проект – да се направи оценка на благоприятния
природозащитен статус, да се опре-

делят местообитанията, да се види
къде ще се оставят „островите на
старостта“, къде ще се запазят старите дървостои, къде ще може да се
влезе, така че в дълъг бъдещ период да сме сигурни, че ще се създадат устойчиви гори. С приемането
на Плана за управление на Природен парк „Българка“, би следвало и
горските стопанства, и частните лесовъди да се съобразяват с параметрите му.
Каква е съдбата на този план и
неговото спазване във времето
на Вашето управление на парка?
Съгласно действащото законодателство, в 3-годишен срок трябва да
се разработи План за управление
на парка. За съжаление, Изпълнителната агенция по горите, като висшестоящ орган над Дирекцията на
парка, не разполагаше с достатъчно средства, за да се разработи такъв План за управление. Затова използвахме възможностите на Оперативна програма „Околна среда
2007-2013“, за да защитим такъв проект и за да бъде разработен План за
управление на парка. Тъй като в момента на разработването му нямаше задълбочени проучвания, на които да стъпим, използвахме възможността да се направят едни задълбочени инвентаризации във
всички сфери на компонентите на
околната среда и културното наследство, както и оценки на настоя-

тание, което е съществувало в миналото. Направихме
го максимално с естествени материали, почистихме
карстовото езеро и залесихме с контейнерни фиданки.
Установихме как с малко помощ природата впоследствие успява сама да се възстанови. Изградихме и волиера за дребни, средни и едри грабливи птици, където излекувани диви птици от Старозагорския център за диви животни преминават адаптационен период и се връщат сами в естествената среда. Също така, създадохме
и стадо от Средностаропланинска овца – местна автохтонна порода, отглеждана в миналото в този регион. Изградихме овчарници, взехме малко стадо, като целта
ни беше да инициираме интерес в овцевъди, които
след приключването на проекта да продължат да отглеждат овце. Водеща идея при тази инициатива беше
и разрешаването на проблема с високопланинските пасища, които не бяха картирани като пасища с висока
природна стойност и не бяха включени в списъците за
подпомагане. Това обясняваше и липсата на интерес
към този тип животновъдство и паша. Липсата на опасване и окосяване на билните поляни води до напреднали форми на сукцесионни процеси, а в този период захрастяването беше в напреднала фаза. С пашата на билните поляни се опитахме да възстановим процесите,
които са били характерни в миналото – чрез пашата на
овце да се поддържа съответният добър статус на тези
наистина ценни билни поляни на територията на парка. Проектът беше верифициран и приключи през 2010
г. с оценката за един от най-добрите проекти в сферата
на биоразнообразието по Оперативната програма. За
устойчивост и надграждане на постигнатите резултати,
по друг последващ проект, продължихме изграждането на инфраструктура за овцевъдство – заложихме косене на максимален брой поляни, направа на нови овчарници и чешми за водопой.
Отделен проект беше за разработването на Плана за
управление на парка, който беше необходим по закон,
но липсваше. Друг проект беше одобрен и се реализира, който цели възстановяване на местообитанията на
четири редки и защитени горски вида птици на територията на парка. Това са полубеловратата и червеногушата мухоловки, южният белоглъб кълвач и лещарката.
Заради някои от тях, като полубеловратата и червеногушата мухоловки, паркът е обявен като защитена зона
по Директивата за птиците. Идентифицирахме техните
местообитания и създадохме подходящи условия за съществуването и защитата им.
Последният, най-голям проект, обхваща дейности за
устройството и управлението на Природен парк „Българка“. Направленията в него бяха разделени в 4 групи.
Едната е пряко свързана с биологичното разнообразие
– дейности за подпомагане на речните обитатели, лалугерите, едрите грабливи птици, разселването на пчелите, билните поляни с допълнителни дейности по косене, по изпасването им с поддържане на техния добър
статус. Друг компонент е свързан с капиталното строителство. Създадени бяха офис и образователен център
към Дирекцията на парка. Допреди 3 години офисът ни
се помещаваше в 3 стаички в горското стопанство в Габрово и нямахме самостоятелна сграда. Реализирайки
проекта, успяхме да закупим сграда в центъра на Габîêòîìâðè 2014
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щото състояние на горите. Затова казах и на днешните
срещи, че това, което видях в представените данни от
извършената инвентаризация, излиза, че ползването
от територията на всяко от двете горски стопанства, попадащи в парковата територия, се е увеличило над 3 пъти за сметка на частните гори за последните 3 години.
Или по друг начин представено – ползването на Държавния горски фонд се запазва такова, каквото е било в
миналото, средно около 20 000 м3 на територията на
едно горско стопанство. Горе-долу толкова е и в Плачковското, и в Габровското горско стопанство. Това количество на добив на дървесина се запазва и в настоящия момент, но то вече е само в Държавния горски
фонд. Общото количество обаче на добитата дървесина от територията на едно горско стопанство, включително и дърводобивът в частните гори, нараства три
пъти, т.е. добиваното количество дървесина вече е в
рамките на 60-70 хиляди кубика.
Това увеличение от къде идва?
От частните гори. Дърводобивът в частните гори на
природен парк „Българка“ е изключително засилен. За
него те са източник на бързи финансови средства. Икономическото състояние на държавата води вероятно
до това, че почти всеки частник, който има гора, я използва като източник на бързо натрупани финансови
средства.
Колко са горските стопанства на територията на
Природен парк„Българка“?
Три. Като в Плачковското и в Габровското на територията на парка има и частни, общински, църковни гори,
а в Горско стопанство Мъглиж е само Държавен горски
фонд, попадащ на територията на парка. В миналото е
бил към Плачковското горско стопанство, но по-късно
със заповед на Национално управление по горите минава към Мъглишкото горско стопанство и включва само държавни гори.
Стана известно, че Природен парк „Българка“ изпълнява няколко европейски проекта за милиони
левове, спечелени по времето, когато бяхте негов
директор. За какво се инвестираха средствата при
тяхната реализация?
Знаем, че държавата не разполага с достатъчен финансов ресурс и средствата, които да разпределя за различни дейности на територията на природните паркове са недостатъчни, за да може защитената територия
да изпълнява пълноценно функциите, за които е обявена. Затова, след като от 2008 г. станахме допустим бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 20072013“ разработихме и спечелихме проекти, като пристъпихме и към тяхната реализация. Първият проект
беше за възстановяване на местообитания и поддържане на биологичното разнообразие на територията
на парка. Част от дейностите бяха за възстановяване на
бивша каменна кариера, собственост на Горско стопанство Габрово. Същата беше преустановила своята
дейност за добив на инертни материали, тъй като по Закона за защитените територии това е недопустимо в
границите на парка. За нас това беше и е един много успешен опит, при който с леки технически съоръжения
успяхме да спрем ерозионните процеси и съответно да
започнем възстановяване на естественото местооби-
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гора, преценява какво следва да бъде направено, съобразявайки се с
Наредбата за извършване на сечите
и Закона за горите. За съжаление
обаче, те нямат достатъчно познание върху Закона за защитените територии, Закона за биологичното
разнообразие и гледат парчето гора като такова, като самостоятелна
единица, а не като част от едно голямо общо цяло. Сега основна роля
играят финансовите интереси на
частника и на частния лесовъд. А и
заплащането на последния зависи
от процента, одобрен за ползване в
дадената гора. Да, решението му
може да е съобразено със Закона за
горите и Наредбата за сечите, но няма оценката на благоприятния природозащитен статус на местообитанието, на това дали има някакъв комулативен ефект за съседните територии, дали има изведена сеч в
даденото съседно частно място, също частна гора. Ако това не се оценява, ние просто наслагваме сечите
в различните горички една до друга. И накрая, излизайки вече на терен, виждаме вече една обезлесена
територия.
Голяма ли е площта на частните
гори на територията на Природен парк„Българка“?
Частните гори заемат около 40
процента от територията на парка.
Има ги и в буковия, и в дъбовия пояс. Има и вековни букови гори, които са възстановени на частници. В
тях се извеждат и възобновителни
сечи. Имам спомен от миналата година за такъв един имот, малко под
местността Узана, където наблюдавахме птици във връзка с реализацията на единия наш проект, касаещ защита местообитанията на полубеловратата мухоловка. Територията на Природен парк „Българка“
е обявена зона по Директивата за
птиците точно за защита на местообитанията на полубеловратата мухоловка. В този имот беше извършена сеч преди три-четири години.
И в крайна сметка, след като дадохме становище и написахме, че там
има гнезда на полубеловратата мухоловка, че е извършвана сеч и няма да се постигне ефектът на дълъг
възобновителен процес, Регионалната дирекция по горите разреши
отново възобновителна сеч и мисля, че беше окончателна фаза. А то-
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да се следват, стъпките, които трябва да се следват за своевременно
осигуряване и целесъобразно разходване на европейски средства.
Каква е сумата, с която би се натоварил той, ако нещата с придвижването на спечелените проекти на Природен парк „Българка“ се движат по този негативен
сценарий?
До момента наближават близо 2
млн. лева, но могат да достигнат
при най-лошия сценарий 8 млн. лв.
Защо не го правят? От невежество?
Най-вероятно от липса на компетентност, опит в реализиране и управление на проекти и професионализъм.
Да разбирам ли, че като вече
бивш директор на Природен
парк „Българка“ сте оставили едни добре разработени и спечелени проекти и въпрос на умение,
трудолюбие и коректно отношение към процедурите е те да бъдат успешно доведени до край?
Мисля, че да. Никой не дава даром ей така да се появи една сграда,
в която някой да влезе и да пребивава безгрижно. Това е началото –
оттам нататък по-трудната и по-отговорната работа е да успееш да го
реализираш, да го изпълниш както
трябва.
Остава големият въпрос някой
ще продължи ли апостолската Ви
дейност в името на защитената територия на Природен парк „Българка“?
Надявам се да се намерят хора,
които биха искали да я продължат.
Ако нямаш сърце и душа, които да
вложиш в това, което правиш, независимо дали си от създателите на
парка, дали това е твоя рожба или
не, ако не приемеш работата си за
тази кауза като своя отговорност и
свое чедо, ти няма да можеш да виждаш и резултатите, няма да милееш
за тях, като за направено стъпка по
стъпка за доброто на хората. Да си
директор на природен парк не е административна длъжност, при която само седиш на бюрото и чакаш
държавата да ти даде пари, за да работиш, а борба и дейности за една
защитена територия, която трябва
да оцелее и просъществува в името
на неразривната връзка в добрува-

Инж. Радева (в средата) с координатора на WWF-България Юлия
Григорова (вляво) при посещението на къщата за гости „Калина“
в с. Горни Дамяновци в рамките на пътуващия семинар

нето на природата и хората. Една защитена територия
не може да бъде приета от всички, ако ти не се отдадеш
на нея, ако се държиш като чиновник и не търсиш възможности да направиш колкото може повече не за нейната администрация и дирекция, а за самата територия
и хората, които живеят нея. Необходимо е да намериш
баланса, от една страна, за подпомагане на биологичното разнообразие и от друга – средствата, с които да
популяризираш дейностите на местните хора и техните
продукти. Защото тяхната дейност е в унисон с природата, която на практика използват, и тя им служи. Затова те защитават, обичат природата и искат да я използват, но в такава степен, при която не я увреждат.
Природата и човекът трябва да са си взаимно
полезни, а не врагове.
Абсолютно. Това е и целта на създаването на природните паркове. От една страна, е защитата на биоразнообразието и от друга – тази защита да може да подпомогне икономическия растеж на местната общност.
Като добър и дългогодишен партньор на българкия офис на Международната природозащитна организация WWF, в какво се състояха полезните ви
взаимоотношения на територията на Природен
парк„Българка“?

Имаше много съвместни или техни самостоятелни
проекти, които се реализираха в Природен парк „Българка“. Радвам се, че те оцениха богатството и възможностите на тази защитена територия да стане част от
приоритетите на Световния фонд за дивата природа. Те
разбраха, че наистина това е уникална територия и могат да я подпомагат и представят не само в България, но
и в европейската общност. Последният проект, по който работихме, докато бях директор на парка, е българошвейцарският или така нареченият „За Балкана и хората“. В много голяма степен той е в унисон с политиката, свързана със създаването на природните паркове.
Дейностите по реализирането на този проект – работа
по различни схеми за създаване на екосистемни услуги, популяризиране на дейностите на местните хора,
представяне на техните продукти и възможностите за
тяхната реализация, наистина отговаряха в голяма степен на това, което опитвахме като дирекция на парка да
правим и подпомагаме до този момент и по други проекти. Затова, дори и не като директор на парка, смятам,
че трябва да запазим и продължим тези дейности и да
се борим те да бъдат реализирани на територията на
природния парк. Създадохме неправителствена организация за реализиране на неосъществените докрай
идеи. Подпомагаме оценката и възможностите за реализация на частни схеми, пилотно създаване и действие на екосистемните услуги, както на територията на
парка, така и след това тяхното апликиране на територията на цялата страна. Надявам се в бъдеще да успеем
да продължим дейността си със Световния екологичен
фонд, както и с други донорски организации и структури.
Кой участва в тази неправителствена организация?
Ентусиасти, работили и реализирали множество екологични проекти, се обединихме. Създадохме неправителствена организация, която се нарича Екологични
и културни инициативи и проекти „Българка“. С нея ще
се опитаме да реализираме идеите и дейностите за подпомагане, защита и промотиране на тази територия.
Това, което е създадено, трябва да продължи да набира
още по-голяма сила в своето утвърждаване. Нашата кауза за Природен парк „Българка“ е той да стане притега-

ГОСТ

раснало и в постоянно на инж. Алиев за директор на парковата администрация всичко се промени. При
временното ми завръщане през м.
май 2014 г. установих близо 1 млн.
лева задължения към изпълнители,
които към настоящия момент вече
наближават 1,5 млн., да не говорим
и за извършените разплащания от
бюджета поради липса на средства
по проектите. От м. февруари 2014 г.
до момента не са изготвяни и входирвани искания за възстановяване на средства с изключение на едно – изготвено в края на м. май преди да бъда уволнена.
За мен проблем е, че останалите
големи дейности, които бяха одобрени, свързани с инфраструктурата
на парка, с образователните материали, със създаването и организирането на различни инициативи и
пленери не са обявявани и договорени. Ако управляващият орган
прецени, че проектът не е изпълнил до край поетите задължения,
поставените цели и заложените дейности, може да реши, че проектът
не е напълно или частично реализиран и да се наложи възстановяването на средства.
На каква стойност са те?
Последният проект е на стойност
над 7 млн. лева. Ако се установи неизпълнение на дейности по проекта, може да се стигне до възстановяване на всички средства. Срокът за
изпълнение и приключване на този
проект е декември 2014 г., а обществените поръчки и договорите, които не са сключени, са за близо 4 милиона лева. Това означава, че до
края на одобрения срок същите няма да могат да бъдат реализирани.
Ако за част от сключените договори по този и по другите проекти не
се спазва и законодателството,
средствата за тях също няма да бъдат възстановени от ЕС. Всички тези
неверифицирани, невъзстановени
разходи от Управляващия орган на
Оперативната програма остават за
сметка на бюджета на Изпълнителната агенция по горите, т.е. на държавния бюджет.
Има вероятност или може би това вече се случва?
Това зависи от настоящия директор на Природен парк „Българка“.
Той трябва да разбере в основа тези
проекти, дейностите, които трябва

www.agrocompass.bg

Ãîñò

АгроКомпас
Агро

22

рово, да я ремонтираме и да се получи една поддържана територия,
със зелени площи отстрани. На приземния етаж започнахме обособяването на приказен детски занимателен център „Пипи Дългото Чорапче“. Идеята е цялата сграда да се превърне в един образователен център, в който по интерактивен начин
да представяме на деца и възрастни красотите и богатствата на природен парк „Българка“. Има разположени различни експозиции на
насекоми, на гъбния и рибния свят;
диарама с горски обитатели, чуват
се звуци на различните птици от
парка, децата могат да решават задачи, свързани с навиците и местообитанията на защитени птици. В
детския център трябваше да се оборудват създадените пещери, където по интерактивен начин да се извършват разходки по екопътеките и
веломаршрутите в парковата територия. Беше предвидено обучението на децата да се извършва на три
нива. Първите познания трябваше
да се получават в центъра ни в Габрово. След това да се надграждат в
бъдещия Горски парк, до информационния център„Българка” в кв. Етъра. Получили увереност в собствените познания, да се изведат в парковата територия – на палаткови лагери, туристически и вело излети,
зелени и бели училища и други модули, за да затвърдят знанията, преживяванията и любовта към природата.
Останаха ли недовършени и неосъществени някои от тези проекти?
Дейностите по някои от проектите се реализираха, други са спрени,
някои не са обявявани до момента.
Трябваше да бъде ремонтирана цялата туристическа инфраструктура
на територията на парка, да се изгради нова.
Извършено ли е пълно разплащане по изпълнените дейности
по проектите?
Докато аз бях директор на парка
към месец януари 2014 г. задълженията към доставчиците по всички
проекти бяха разплатени и бяха входирани нови искания за верифициране на изразходвани средства.
Имаше и налични европейски средства около 60 000 лв. След временното назначаване, а след това пре-
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телно място и възможност за обединяване усилията и интересите на
местния бизнес, местната общност,
неправителствените организации
за съхранението и утвърждаването
на запазената природа.
Бившият директор на Природен парк „Българка“, който сега
работи за неправителствената
организация Екологични и културни инициативи и проекти
„Българка“ в името на същата защитена територия със същата кауза и хъс, ще потърси ли правата
си след популярното като неправомерно уволнение на 6 юни т.г.
от бившето ръководство на Изпълнителната агенция по горите?
Има време и това да се случи, ако
има независима съдебна власт,
която да ме защити и на която разчита всеки български гражданин.
Иска ми се да вярвам!

Ïî äîêóìåíòè – ïëîùòà íà ïàðêîâåòå Ðèëà,
Ïèðèí è Öåíòðàëåí Áàëêàí ñå ñâèâà
Площта на парковете Рила, Пирин и Централен Балкан постоянно
се свива след 1999 година, установи доклад на Сметната палата от
миналия месец. Най-много е намалял парк Рила – с почти 25 на сто
от определената му площ. В доклада се казва още, че управлението
на националните паркове не е ефективно и създава риск за съхранение на биологичното разнообразие в тях. Одитът е част от международен проект за анализ и оценка на резултатите от управлението на защитените територии между 2010 и 2012 година. Според
Сметната палата няма нито финансова оценка за изпълнение на
плановете, нито средства за обезпечаването им.

