
 
 

 

ФЕРМЕРСКИ ПАЗАР В СОФИЯ  
 

 
 

На 6 юни в столичния квартал „Борово“ стартира работа 

новият фермерски пазар, който ще събира всяка събота 

производители на чисти продукти, сертифицирани по 

Наредбата за директни продажби. Щандовете се намират на 

общинския пазар „Борово“ на бул. „Тодор Каблешков“ и ул. 

„Ген. Стефан Тошев“, на последна спирка на тролей № 9. 

Подробности на стр….. 

 

 

 

 

 

 

За Балкана и хората 
Брой 11 
 
Юни 2015 

Месечен бюлетин за дейностите по проект „ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С 

УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, финансиран от Българо-швейцарската 

програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското 

общество 

 

стр.2 

В този брой: 

Стр.1 и 2 Накратко за дейностите в броя  

Представяне на Зелени дни, Обучение на АПБ,  

Демонстрационен център „Под Балкана“, Фермерски пазар, 

10 агнета в парк Българка след Кулинарните тайни на 

природата, старт на Годишни награди 2015             

Стр.3  ЕК одобри ПРСР 2014 – 2020  
Стр. 4 Фестивал на местните породи в Чипровци     
Стр.5  и 6 Проектът основен акцент в ЗЕЛЕНИ ДНИ 2015 
Стр. 7 Трето обучение на АПБ във Враца 
Стр. 8 Фермерски пазари на колела 
Стр.9 Десет агнета от застрашена порода са вече в  новия си 
дом в парк Българка  
Стр.10 Адаптивно управление, сезонна паша в защитени 
територии и управление на Национални паркове в Гърция 
Стр.11 Подкрепа за бизнеси, щадящи природата 
Откриване на демонстрационен център Под Балкана 
Стр. 12 Предстоящи дейности,  Планираща среща и УС на 
проекта   
 
 
 
 

 

  

ПРОЕКТ „ЗА БАЛКАНА И ХОРАТА“ ПРЕДСТАВИ 

ОСНОВНИТЕ СИ ДЕЙНОСТИ НА „ЗЕЛЕНИ ДНИ“ 

 

По време на официалното откриване на Зелените дни в София, 

Министърът на околната среда и водите посети единият от 

щандовете по проект За Балкана и хората и се запозна с една от 

дейностите – подкрепа за фермери, които отглеждат стадата си 

в територии включени в Натура 2000. 

Продължава на стр.5 и 6 

 

 

СТРАРТИРА СЪБИРАНЕТО НА НОМИНАЦИИ 
ЗА ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА 

БИОРАЗНООБРАЗИЕТО ЗА 2015  
 

На 22 май традиционно БФБ даде старт на 

кампанията за набиране на номинации за 

Годишните награди за биоразнообразие. Това 

стана по време на Зелените дни в София.  

Както всяка година номинациите са за една 

година на биоразнообразието – т.е. от 22 май 

2014 до 22 май 2015 (Международния ден на 

биоразнообразието). 

Категориите тази година са: 

I. Най-успешна кампания/акция/дейност 

II. За най-добър журналистически материал 

III. Активист за природата 

IV. Политик с най-голямо внимание към 
българската природа 

V. Награда за подкрепящи биоразнообразието 
бизнеси 

 

Очакваме предложенията ви на 
awards@biodiversity.bg 

   

  

 

 

 

 

  

Фермата „Под Балкана“ - 
демонстрационен център за 

преработка на мляко и директни 
продажби  

 

Фермата в с. Васил Левски, Карловско се отваря за 
посетители, които искат да видят как се сири сирене и 
кваси мляко по традиционна българска технология, да 
опитат и да си купят от тези вкусни продукти пряко 
от производителя, да научат как се гледат свободно в 
природата редки български породи животни.  
 

 
 
 

Подробности на стр. 11 

 

10 АГНЕТА ОТ РЯДКА ПОРОДА СА ВЕЧЕ В ПАРК 
БЪЛГАРКА СЛЕД ПЪРВИЯ ЕТАП НА КАМПАНИЯТА 

КУЛИНАРНИТЕ ТАЙНИ НА ПРИРОДАТА 
 

 
 

WWF и ЕКИП Българка заедно с K-express стартираха 

кампанията още през ноември 2014. Цял месец бяха 

предлагани вкусни храни по традиционни рецепти от 

Балкана, а част от приходите бяха събирани, за да бъде 

създадено едно ново семейство средностаропланински 

овце, които понастоящем се отглеждат в Природен парк 

„Българка“. 

Подробности на стр. 9 

 

За трети път АПБ 
обучава отговорните 

за опазването на 
природата  

 

От 11 до 15 май във Враца се 

проведе обучение за експерти 

от РИОСВ, Дирекции на НП и 

ПП, НПО за повишаване на 

капацитета им по над 30 теми, 

свързани с естеството на 

тяхната работа. 

 

Продължава на стр.7 

Тома Белев от АПБ и Николай 
Ненчев от ДПП Врачански 
Балкан откриват форума  

 

mailto:awards@biodiversity.bg


                                                                                                                                                                                                                                                 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                              

Европейската комисия официално одобри Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. за България 

Българската програма за развитие на селските райони (ПРСР) беше официално приета от Европейската комисия 
на 26 май 2015 г. Биологичното земеделие е един от приоритетите. 

Общата сума е 2,9 милиарда евро от публичните средства, които са на разположение за периода 2014-2020 г.: 2,4 
милиарда евро от бюджета на ЕС, включително 28 милиона, прехвърлени от българския пакет за директни 
плащания в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП), и 0,5 милиарда национално финансиране. Как 
конкретно ще бъдат използвани тези пари? 

1) Опазване и устойчиво управление на екосистемите, ефективно използване на природните ресурси, смекчаване 
на последиците от изменението на климата и приспособяване към него: помощта за преминаване към 
биологично земеделие и неговото поддържане ще обхване около 46 000 ха, от които 23 000 ха по линия на 
преминаването към биологично земеделие. Мерките за агроекология и климат ще се прилагат на площ от 113 
000 ха, а за 60 000 ха в определени зони от Натура 2000 ще бъде отпусната компенсаторна помощ. 

2) Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на хранително-вкусовата и горската 
промишленост: очаква се инвестиционно подпомагане да получат около 3 500 земеделски стопанства и около 
120 дружества от сектора на горското стопанство. Над 4 000 дребни селскостопански производители ще получат 
подкрепа, за да развият своите стопанства, а 1 630 млади земеделски стопани ще получат помощ за стартиране 
на техния бизнес. 

3) Социално-икономическо развитие на селските райони: ще бъдат създадени над 4 200 работни места чрез 
диверсификация и развитие на малки предприятия, други 600 работни места – посредством изпълнението на 
стратегиите за местно развитие. Една трета от населението на селските райони ще се възползва от подобрена 
инфраструктура. 

Европейският комисар по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган приветства решението на 
Комисията: „Радвам се, че днес ЕК одобри българската програма за развитие на селските райони. Една от 
силните страни на нашата концепция за развитие на селските райони е, че ние имаме основни приоритети, 
но всяка страна членка или регион трябва да организират програмите си така, че те да съответстват на 
тяхното положение. Например, българската програма има специфичен тематичен акцент върху 
подпомагането на малките ферми. Също така тя ще засили конкурентоспособността на секторите за 
производство на плодове, зеленчуци и животновъдството, както и ще отговори на екологичните изисквания 
с помощ за производството на екологично чиста продукция“. 

 

Заместник-председателят на ЕК с ресор бюджет и човешки ресурси Кристалина Георгиева също приветства 
одобряването на българската програма: „Чрез тези пари земеделците ще могат да развият своя бизнес, да 
постигат по-добри резултати за себе си и да създадат повече работни места в селското стопанство. 
Специално внимание обръщаме на финансирането на малките производители, както и на младите фермери. 
Подкрепяме органичното земеделие, чиято продукция все повече се търси на европейския пазар и у нас. 
Основната ни цел е да подпомогнем производителите, но също и да има повече качествени и достъпни 
продукти родно производство за трапезата на българите. Очаквам тези пари бързо да достигнат до 
хората, за да усетят те ефекта от европейския бюджет“.  

 

 

 

ФЕСТИВАЛ НА МЕСТНИТЕ ПОРОДИ В ЧИПРОВЦИ 
 

На 02.05.2015 г. в гр. Чипровци се проведе Фестивал на 
местните породи като част от проекта „За Балкана и хората“. 
Негови организатори бяха Министерство на земеделието и 
храните, Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в 
животновъдството (ИАСЖР) и Община Чипровци. 

Фестивалът бе открит от изпълнителния директор на ИАСРЖ 
проф. д-р Васил Николов. На него бяха показани животни от 
местни породи, оглеждани в Северозападна България - 
Реплянска овца, Западностаропланинска овца, Плевенска 
овца, Дунавски кон, Българско овчарско куче, както и 
Българско родопско говедо от ферма в с. Краводер, 
Врачанско.  
 
Гостите на фестивала се срещнаха с местните фермери, 
имаха възможност да дегустират мляко, кашкавал, сирене и 
други продукти, приготвени от местни породи животни.  
 
Фестивалът се проведе успоредно с Фестивала на 
Чипровския килим, организиран от община Чипровци. 
https://www.facebook.com/events/1580888802182902/  
 
Местните породи са важни за запазване на уникален 
генетичен ресурс, който с тяхното изчезване може да бъде 
загубен завинаги. Те са по-добре приспособени към 
условията в България, към климата и към релефа, не са така 
взискателни към фуражите, но нямат високи продуктивни 
качества като някои комерсиални породи и при липса на 
допълнително стимулиране от страна на държавата, 
фермерите лесно са готови да се откажат да ги отглеждат.  
 
В момента в България има 44 застрашени от изчезване 
местни породи. ИАСЖР полага усилия за запазване на 
местните породи като ежегодно извършва мониторинг на 
породите селскостопански животни, отглеждани в България 
и, поддържа информационна система за местните породи 
селскостопански животни, в която се съдържат подробни 
данни за 98 987 животни от 33 породи. Тази информационна 
система, както и Националната генетична лаборатория ще 
дадат възможност за по-рентабилно управление на 
средствата за опазването на застрашени от изчезване породи 
и ще гарантират, че по мярка „Агроекология и климат” ще се 
подпомагат само генетично легитимни стада.  

Системата е достъпна през уеб-страницата на ИАСЖР – 
http://iasrj.eu, както и на адрес http://breedsbg.net 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5025_bg.htm
https://www.facebook.com/events/1580888802182902/
http://breedsbg.net/


                                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                       

    

    

  

  

 

 

 

 

ПРОЕКТЪТ - ОСНОВЕН АКЦЕНТ В ПРОГРАМАТА НА  
„ЗЕЛЕНИТЕ ДНИ“ 

 

При огромен интерес премина участието на проект „За Балкана и хората“ в 

националното изложение „Зелени дни“, което се проведе от 21 до 24 май пред 

паметника на Съветската армия в София. 

Акцент в програмата беше представянето на фермерски продукти, произведени в 

Централна и Западна Стара планина. На двете хладилни витрини, осигурени от 

проекта, се дегустираха и продаваха продукти, произведени във високопланински 

ферми, регистрирани по Наредбата за директни продажби (Наредба 26 на МЗХ) и 

подкрепени от проекта. Сред вкусните и чисти храни, произведени по 

традиционни рецепти и технологии бяха овче, краве, козе и биволско сирене и 

кисело мляко, яйца, мед, домашни сладка и др. Пред двата мобилни хладилни 

щанда се извиха опашки от клиенти, които с интерес разпитваха за фермерските 

продукти, запознаха се с информационните материали по проекта, дегустираха и 

закупиха вкусните храни. 

Партньорите по проекта - Българско дружество за защита на птиците,  Българска 

фондация Биоразнообразие и фондация Биоселена, представиха работата с 

фермери от Натура 2000 зони в Централен и Западен Балкан и ползите за малките 

планински стопанства, за цялата местната общност в региона и добавената 

стойност за природата – опазването на пасищата и редките видове птици и 

животни в тях. 

Лично министърът на околната среда и водите – г-жа Ивелина Василева посети 

щанда на проекта и се запозна с работата и с продуктите, които се предлагат. 

Целият петък – 22 май, Международен ден на биоразнообразието, бе посветен на 

опазването на дивия свят. Проектът „За Балкана и хората“ и БФБ организираха за 

първи път в София Карнавал на биоразнообразието. Пак децата и техните 

семейства имаха възможност да участват и в интерактивния театър „Приказка за 

обитателите на Балкана“, който разказва любопитната история на лалугера Герчо 

и язовеца Еца. Рисуване на детски лица, изработване на маски на животни и др. 

бяха част от забавленията, свързани с живота в Балкана. 

 

                                                                                                                                                             

Популяризирането на фермерски храни от района на проекта  

За пръв път хладилни витрини с фермерски продукти – мляко и 

сирене гостуваха в София. Участието на фермерите бе посрещната с 

голям интерес, защото тяхната продукция освен че е чиста и 

качествена, е произведена в територии с висока природна стойност, 

част от мрежата натура 2000.  

Своите млечни продукти предлагаха фермата „Под Балкана“  от с. 

Васил Левски, Карловско и няколко по-малки ферми от района на 

Западна Стара планина. Разграбиха се вкусните сладка и мармалади, 

приготвени в малкото предприятие в с. Превала с подкрепата на 

проекта по програмата за щадящи биоразнообразието бизнеси.  

Гостите на фестивала „Зелени дни“ имаха възможност да опитат 

също приготвен на място сладолед с фермерски продукти, да месят 

хляб с квас и да участват в „Театър на трохите“, организиран от 

Хлебна къща „Над Ежко“ и да се насладят на демонстрация на тъкане 

на чипровски килими и багрене с природни материали, 

организирана от ученици от училище „Петър Парчевич“ от гр. 

Чипровци. Всичко това осигурено чрез БДЗП и тяхната работа в 

Западен Балкан. 

Карнавал на биоразнообразието 

В пъстра горска поляна се превърна сцената в Голямата шатра по 

време на първият Карнавал на биоразнообразието в София на 22 май 

2015 г. - Международния ден на биоразнообразието. Той бе 

организиран от БФБ със съдействието на Българска асоциация за 

алтернативен туризъм и Община София в рамките на „Зелени 

дни‘2015“. 

Участваха над 50 деца, но най-атрактивни бяха тези от родителски 

колектив „Гърнета и череши“, които дефилираха като дневно 

пауново око, щъркел, папуняк, вълк, прилеп и др. Най-артистични 

бяха медузата, лястовицата и теменужката. Най-впечатляваща бе 

многобройната група на децата от ОДЗ Елица – Панчарево, които 

дефилираха като пчели и търтейче, щъркели, сова, пате, лисица, 

мече и др. Всички деца получиха награди както от БФБ, така и от 

изложителите в Зелени дни. 

Годишните награди за опазване на биоразнообразието 

С всяка изминала година се превръщат във все по-значимо 

обществено събитие и вече думата за наградите има не само 

авторитетното жури, но и всички граждани чрез гласуване в 

социалната мрежа. 

Както всяка година на 22 май БФБ стартира кампанията за 

номиниране за  наградите за периода 22 май 2014 – 22 май 2015 г. В 

празничната вечер на сцената на голямата фестивална шатра 

излязоха алтернативните герои от Babyface Clan, които дадоха старт 

на кампанията и свириха за всички, които обичат и опазват 

българската природа.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                             стр. 6 

Асоциация на парковете в България (АПБ) оказа експертна помощ на местните групи от селата Димча и 
Върбовка против подновената процедура за изграждане на три кариери за добив на базалт и варовици в 
землищата им.  

През 2013 г. с помощта на АПБ беше проведен местен референдум за спиране изграждането на кариерите в двете села. 
Реализацията на инвестиционното намерение ще превиши с близо 20 пъти допустимото съдържание на фини частици и 
двуокиси във въздуха, 1 216 тона базалтов камък ще се добиват дневно, на всеки 8 минути трябва да минават самосвали и то 
само на 1000 метра от населено място, взривните зони на кариерите ще са в непосредствена близост до единствения 
водоизточник на село Върбовка и това не само ще замърси питейната вода на хората, но може да доведе и до пресушаване на 
реката. В рамките на проекта АПБ осигурява експертна подкрепа на местната група за представяне  на становища по 
отношение на ОУП и възстановяване на производството по реда на ЗООС и ЗБР. 

 

 

 

 

 

http://zelenidni.com/
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ФЕРМЕРСКИ ПРОДУКТИ НА КОЛЕЛА  

Благодарение на проекта „За Балкана и хората“ български фермери вече 
предлагат продукцията си на пазари и изложения от мобилни хладилни 
витрини. 

Първи бяха семейство Никола и Таня и Кулови, които предлагаха биволско и 
овче кисело мляко и сирена от фермата си „Под Балкана“ в с. Васил Левски, 
Карловско на Събора на овцевъдите от 8 до 10 май край Петропавловския 
манастир, Великотърновско. Млякото и сирената са от редки породи 
животни, които семейството само отглежда: близо 500 Каракачански овце и 
143 биволи от породата Българска Мурра. Интересът бе изключително голям, 
опашка се виеше на щанда на „Биоселена“! 

На Зелени дни в София от 21 до 24 май на щандовете на БДЗП и 
„Биоселена“ се предлагаха овче сирене и овче кисело мляко, биволско 
кисело мляко, сладка, мед и др. Част от фермерите, с които проектът работи, 
представиха лично своята продукция от мобилни хладилни витрини. При 
голям интерес преминаха продажбите от витрините на колела на щанда на 
"Биоселена" на Празника на розата на 30 май в Карлово и на фермерския 
пазар на Капана Фест в Пловдив от 29 до 31 май.  

Общо осем мобилни хладилни витрини бяха закупени наскоро от Франция в 
рамките на българско-швейцарския проект. Те са направени като ремарке за 
лека кола или микробус, а на пазари и изложения ще се включват към 
електрическата мрежа и от тях като от нормален щанд с витрина хората могат 
да пазаруват пресни продукти. С тези мобилни хладилни витрини ще се 
постави началото на нов тип фермерски пазари в България по подобие на 
такива във Франция, Австрия, Италия, Швейцария, Холандия. Предстои 
фермери от Западна и Централна Стара планина, регистрирани по Наредба 26 
на МЗХ, да доставят продукти директно от фермите си и да продават пряко на 
потребителите. Продуктите ще са от райони на Натура 2000 зони, в които „За 
Балкана и хората“ активно работи с фермери, производители и местни 
бизнеси. 

„Наредба 26 на МЗХ вече работи! Благодарение на добрата воля и на 
активните усилия на хората от МЗХ и БАБХ, на експертите от проекта „За 
Балкана и хората” и с малко помощ от Швейцария,“ казва д-р Стоилко 
Апостолов, управител на „Биоселена“ и координатор на проекта. „През 2012 
фермите за преработка на мляко, регистрирани по Наредба 26 бяха само три, 
днес са вече 15. Девет от тях са регистрирани с помощта на проекта ни, сред 
които е и фермата на Кулови, а други 10 са в процес на регистрация. 
Очаквайте скоро истински млечни продукти, мед и зеленчуци на фермерски 
пазари в София и Пловдив! 

 

 

 
 

. 

 
Номинираните за най-успешна кампания 

 
Номинираните медии и журналисти бяха 

наградени от Георги Господинов 

 

Публиката по време на церемонията в 
Представителството на ЕК 

  
Активистите наградени от Валери Йорданов 

(Боян Петров приема наградата на Велин) 

 

 

ТРЕТО ОБУЧЕНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ПАРКОВЕТЕ В 
БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРАЦА 

 

В периода 11-15.05.2015 г. в хотел “Хемус”, гр. Враца се проведе  

третото 5 дневно обучение на Асоциацията на парковете в България 

за повишаване капацитета на служителите на структурите и 

организациите, отговорни за опазването на природата, на защитените 

територии и НАТУРА 2000 мрежата. На обучението присъстваха над 80 

представители на природните паркове Врачански Балкан, Персина, 

Витоша, Рилски манастир, Сините камъни, Странджа, на 

националните паркове – Рила, Пирин и Централен Балкан, на 

Регионалните дирекции по околна среда и води, държавни 

предприятия по горите, регионални дирекции по горите, горски 

стопанства, БАН, НПО и други.   

В програмата на мащабното обучение тази година бяха включени 

лектори с международен опит в областта на природозащитата, 

лесовъдството, правото, социологията. Представени бяха актуални 

теми, проучвания и тенденции, свързани със защитени територии и 

видове, със средата и с хората. Обмени се опит между участниците за 

постиженията и трудностите, с които се сблъскват в своята работа.  

„Голяма част от лекциите са на лесовъдска тематика, предвид 

сериозните проблеми в управлението на горите в последните 

години. Обект на дискусия ще бъдат: климатичните промени и 

добрите практики в защитените територии, възможностите за 

финансиране, опазването на редки видове и други горещи теми“, 

заяви председателят на Асоциация на парковете в България и 

организатор на обучението Тома Белев. Част от лекциите включват 

разследване на престъпления и административни нарушения срещу 

горското стопанство и събиране на веществени доказателства, които 

ще бъдат водени от прокурорите д-р Ружена Кондева – Елчинова и 

Николай Пончев, „Защо не ме харесват - Новата комуникационна 

среда и ориентацията в нея“ ще представи журналистът Иван Бедров. 

Проблемът с катеренето, катерачите и защитените видове животни в 

„Не сме сами на скалите“, представена от Андрей Ралев и Боян 

Петров вероятно ще предизвика много дискусии сред участниците. По 

време на обучението ще се посети волиерата в ПП Врачански Балкан, 

където с представители на Зелени Балкани ще бъдат освободени от 

адаптационните им клетки белоглави лешояди и ще се направи 

демонстрация как се ловят пеперуди през нощта.  

В рамките на обучението се провеждат общи срещи, образователни 

курсове и посещение на терен. Обучението се организира в рамките 

на проект „За Балкана и хората“. 
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“Фермерските пазари за директни продажби от регистрирани ферми в Западна и Централна Стара планина, които се 
предвижда да бъдат открити официално през юни, ще са един от конкретните резултати на проекта „За Балкана и 
хората“. „С този проект искаме да обвържем отглеждането на животни с опазването и поддържането на пасищата в 
природните и националните паркове и в зоните от екологичната мрежа Натура 2000. Вече можем да покажем 
нагледно, че бизнес може да се прави и в защитени територии, а добре опазената природа носи честни приходи на 
местните хора и ползи за всички ни”, посочва още Стоилко Апостолов от „Биоселена“.                                 Стр.8 

 

http://forthenature.org/swissprogramme
http://bioselena.com/view/204/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 агнета от застрашена порода вече са в новия си дом  

в Природен парк „Българка“ 
Поради изоставянето на животновъдството в региона традиционните български породи като средностаропланинската овца 

са на изчезване. WWF и ЕКИП Българка заедно с K-express започнаха инициативата „Кулинарните тайни на Природата“ още 

през ноември 2014. Цял месец бяха предлагани вкусни храни по традиционни рецепти от Балкана, а част от приходите бяха 

събирани, за да бъде създадено едно ново семейство средностаропланински овце, които понастоящем се отглеждат в 

Природен парк „Българка“. Освен запазването на генофонда по този начин се осигурява и бъдещето на планинските 

пасища на парка. В момента поради намаленото им използване, те започват да се охрастяват и да преминават към горския 

фонд.  

Средностаропланинската порода овца е традиционна българска порода, която е застрашена от изчезване. Същевременно е  

идеално приспособени за живот в Балкана, където се намира и ПП „Българка“. 

Грижи за агнетата ще полагат местни потомствени животновъди. Това са Иванка и Иво – научени от малки на грижа и 

любов към животните. Една от целите на инициативата е да бъдат подпомогнати, а в бъдеще и други местни животновъди 

да не изоставят поминъка си и да поддържат пасищата на „Българка“. Фермерите са поели ангажимент да отглеждат 

животните само за мляко и вълна, както и да не позволяват смесването им с други породи, за да се съхрани породата. 

През юни се провежда втора част на „Кулинарните тайни на Природата“. Цял месец в заведенията на K-express ще се 

предлагат традиционни ястия от района на Природен парк „Българка“. 10% от приходите от продажби ще отиват във фонда 

за закупуване на средностаропланински овце. В първата седмица на месеца – от 3 до 6 юни ще имаме дегустации в 

обектите на K-express в The Mall и Бизнес парк София от 12:00 до 14:00 ч.  

За точните локации погледнете: http://k-express.bg/promo/au-kulinarnite-tajni-na-prirodata-au-ii-37-1/ 

 

 

                                                                                         

 

 

Адаптивно управление, сезонна паша в защитени територии и 
управление на Национални паркове в Гърция 

            

От 1 до 6 юни 2015 г. част от екипа, който участва в разработването на стратегическия план за пашата в Национале парк 
Централен Балкан, бе на учебно пътуване в Гърция, за да се запознае с опита в прилагането на Отворените стандарти и 
методиката на Адаптивното управление,използвана в подобни гръцки защитени територии.  
Учебното пътуване се организира от БФБ като част от проекта и позволи на българските специалисти да обменят опит с 
колегите си от Гърция и да се запознаят с опита и предизвикателствата,  пред които са изправени националните 
паркове в Гърция и доколко е успешно прилагането на отворените стандарти в управлението на ЗТ и реализирането на 
приоритетните стратегии. 
На прага на финансовия срив пред който е изправена гръцката държава в момента, гръцките колеги бяха до болка 
откровени, но и много отворени да се запознаят с нашия опит и с добрите практики, които ние прилагаме. Особено 
интересно беше участието на представителя на МЗХ, който работи за директните плащания, който сподели много от 
добрия опит, който страната ни вече натрупа след първия програмен период и предизвикателствата, които е 
разрешила. 

 
Българската група посети два национални парка - „Делтата на р. Вардар“ край Солун  и НП „Преспа“ в района на  
езерата Малка и Голяма Преспа.  
С колегите от Гърция, които имат опит в Адаптивното управление бе обсъден предварителния вариант на 
стратегическия план за пашата и беше представен процесът през който са минали българските участници, трудностите с 
който са се сблъскали и резултатите, които са постигнали за тези две години, докато траеше процеса. 
Стратегическият план за пашата ще бъде готов до края на третата проектна година.  
Особено интересна и полезна беше и срещата с колегите от „Дружество за защита на Преспа“, които работят активно с 
един от нашите швейцарски партньори – фондация SAVE. Разходката с лодка е ез.Голяма Преспа ни позволи и ние да се 
докоснем до пеликаните, които обитават езерата и формират тук най-голямата гнездова колония на розови и 
къдроглави пеликани в света.  
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ЗВЕНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 
ФОНДАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ БИОСЕЛЕНА 
СОФИЯ 1000, БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ 48, ЕТ.4, СТ.410 

WWW.BIOSELENA.COM 
ЗА КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ:  
РАДОСТИНА ЦЕНОВА - ОТГ. КОМУНИКАЦИИ 
radostina.tzenova@biodiversity.bg             
 

 

 

Планираща среща и УС на проекта в 
Западен Балкан организира БДЗП  

От 23 до 25 юни 2015 ще се проведе планиращата 

среща на проекта за следващата проектна година и 

за обсъждане на евентуално удължаване на проекта. 

Ще участват всички партньори, а швейцарските 

организации ще бъдат представлявани от Бертран 

Сансоненс от Pro Natura, Питър Демари от REDD и 

Маркус Люти от SAVE Foundation. Участие ще вземе и 

г-н Герасим Герасимов от Швейцарско посолство в 

София. Срещата ще се проведе в района за Западна 

Стара планина, в комплекс „Под чердака“ в близост 

до Лопуишанския манастир. 

 

На 26 юни ще бъде поредното заседания на 

Управителния съвет на проекта, в който ще участва и 

г-н Димитър Матев от Балканския институт – 

Швейцарско междинно звено.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ  

 През юли предстои откриване на Детската 

природна академия УЗАНА, която се създава в 

рамките на проекта, благодарение 

сътрудничеството на БФБ и Община Габрово. 

Откриването ще бъде по време на фестивала 

Зелени идеи в действие, който ще се случи за 

поредна година на голямата узанска поляна. 

Очакваме ви на 25 юли от 16.00 часа пред 

центъра. 

 През юли предстои дегустация на фермерски 

продукти в Министерството на земеделието и 

храните, което ще бъде организирано от 

Биоселена. 

 В края на юли ще се проведе младежкият лагер 

За Балкана, този път в района на Западна Стара 

планина.  

 През юли БДЗП ще организира медийно 

обучение за …… 

 През юли WWF ще организира медиен тур за 

представяне на ПЕС схемите в района на Западна 

Стара планина. 

 

Изменения в Закона за горите 

АПБ с помощта на партньорите по проекта подготвиха 

предложения за изменение на Закона за горите. 
Предложенията бяха изпратени до всички 
парламентарни групи и депутати. В следващите седмици 

се очаква приемане на промените в Закона за горите. 

 

 

 

 

 

През февруари 2015 г. бяха подписани последните 2 
договора по програмата за подпомагащ 
биоразнообразието бизнес. Единият от финансираните 

проекти е „Билкарница „Замбина могила“ – един 
подпомагащ биоразнообразието на Природен парк 
„Врачански Балкан” бизнес с изпълнител „Пирана 77“ 
ЕООД. Той цели създаване на производствен център за 
преработка на диворастящи билки, гъби и горски 

плодове, разработване и прилагане на технологии за 
производство и продуктова гама, свързани с билките – 
чай, отвари, сувенири, разсад, семена и др.; 
разработване и предлагане на допълнителни услуги, 

свързани с изградената материална база – стаи за 
гости, дегустации, водачество, оборудване под наем и 

др. Билкарница „Замбина могила“ ще бъде изградена 
в част от съществуващ овчарник в м. Замбина могила, 

като допълнително ще бъдат обособени посетителска 
и производствена част. В съседство на сградата ще 
бъде създаден малък временен разсадник за 

производство на посадъчен материал от най-
популярните и търсени билки. Проектното 

предложение е на стойност 53 773 лв. и срокът му е до 
януари 2016 г. 

Другото предложение е „Школо за опазване на 

природата“, с изпълнител „Боженски чифлик“ ЕООД. 

То има за цел да изгради пункт за наблюдение на диви 

животни и фотолов; да създаде учебен център; да се 

почистят и обезопасят два горски маршрута до пункта 

за наблюдение; да се изгради учебен кът за 

запознаване на домашните животни и дом за 

насекоми; да се подпомогне естествената популация 

на снежното кокиче в региона. Стойността на проекта е 

33 944 лв. и има срок на изпълнение до 30 април 2016 

По програмата за финансиране на подпомагащ 

биоразнообразието бизнес всеки проект се финансира 

от АПБ 60% от стойността на проектното предложение, 

като максималният размер е 30 000 лева. Програмата 

имаше за цел да финансира общо 5 бизнес 

предложения, които активно работят за 

възстановяване и опазване на ключови природни 

ресурси в територии, попадащи в или граничещи с 

природните паркове “Врачански Балкан”, “Българка” и 

зона BG0001040 „Западна Стара Планина и 

Предбалкан“ от европейската мрежа Натура 2000. 

 

 

Ферма „Под Балкана“ показва на 
посетители как се правят сирене и мляко от 

редки български породи 

Демонстрационен център за преработка на мляко и директни 
продажби на млечни продукти от редки български породи в 
семейната ферма „Под Балкана“ в с. Васил Левски, Карловско 
отвори врати за посетители, потребители и туристи. 

На специална церемония на 19 юни 2015 лентата прерязаха 
посланикът на Конфедерация Швейцария в България Денис 
Кнобел, директорът на Дирекция „Мониторинг на средствата на 
ЕС“ към МС Мариана Кордова, директорът на Изпълнителната 
агенция по селекция и репродукция в животновъдството проф. 
Васил Николов, управителят на Фондация за биологично 
земеделие „Биоселена“ д-р Стоилко Апостолов и Таня Кулова от 
„Под Балкана“. 

 

Това е малък проект, но изключително важен. В Швейцария 
знаем, че малкото е красиво, каза за Демонстрационния център 
посланик Кнобел и изрази желанието си да купува продуктите от 
семейната ферма в столицата. Той бе сред първите, които 
опитаха сиренето, което  собствениците на „Под Балкана“ 
подсириха за гостите на тържеството. Семейната ферма на 
Кулови се отваря за посетители, които искат да видят как се сири 
сирене и кваси мляко по традиционна българска технология, да 
опитат и да си купят от тези вкусни продукти пряко от 
производителя, да научат как се гледат свободно в природата 
редки български породи животни.  

  

 

Откриването на 
центъра стана 
възможно 
благодарение 
подкрепата на 
проект „За Балкана 
и хората“. 

 

http://www.bioselena.com/
mailto:radostina.tzenova@biodiversity.bg

