
 
 

 

 

ОБСЪЖДАНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА 
ПОДКРЕПЯЩИ БИОРАЗНООБРАЗИЕТО 
БИЗНЕСИ  

Готови са вече критериите за подкрепящи биоразнообразието бизнеси, 

които ще бъдат обсъдени с швейцарските консултанти и ще се 

представят на УС на проекта за одобрение.  Критериите са изготвени от 

Асоциацията на парковете в България, в рамките на Компонент А. 

 

СЛЕДВАЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА 
ПРОЕКТА ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИНСТВАНО 
ОТ БФБ 

Заседанието на УС ще се проведе на 19 юни 2013 г. в района на проекта 

– най-вероятно в гр. Карлово. 

 

Проектът на Зелените дни в София 

Проектът „Да свържем опазването на природата и 

устойчивото развитие на селските райони“ бе успешно 

представен на традиционните „Зелени дни“ в София пред 

Народния театър. В четирите дни на зелените празници (25-

28 април 2013 г.) щанда „За Балкана и хората“ привлече 

десетки заинтересовани, които научиха повече за проекта, 

купиха си сладко от горски плодове и сувенири от Западен 

Балкан, тениска на проекта, или се включиха в дегустацията 

на млечни продукти от района на Западна Стара планина.  
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Предстоящи събития 

 

ФЕСТИВАЛ НА ЗЕЛЕНИКАТА  

(25 И 26 МАЙ) 

Проектът ще има щанд и работилница за работа с природни 

материали за деца по време на 10-то юбилейно издание на 

Фестивала в Странджа. Заповядайте на 25 май в село 

Евренозово на официалното откриване. Програмата може да 

се изтегли от сайта на БФБ – www.bbf.biodiversity.bg  

Група от Западен Балкан, водена от Мира Дикова, БДЗП също 

ще посети фестивала, за да обмени опит за създаването и 

функционирането на регионална марка. 

ПЛАНИРАНЕ НА ВТОРАТА 
ГОДИНА НА ПРОЕКТА НА 9 И 10 
МАЙ 2013 Г. 

Координаторите на компонентите на проекта „Да свържем 
опазването на природата и устойчивото местно развитие“ 
се срещнаха в Карлово, за да планират втората година на 
проекта. 

 

 

В този брой: 
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Проектът на Зелените дни в София 

Петдневно обучение за администрациите, 

отговорни за ЗТ   

 
Стр.2 
Проектът на Зелените дни - продължение 
 
Стр.3 
Обучение на АПБ в Трявна - продължение 
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Предстоящи събития 
 
 

 

  

 

ПЕТДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 
АДМИНИСТРАЦИИТЕ, ОТГОВОРНИ 
ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ 

В периода 22-26 април 2013 г. в гр. Трявна, Асоциацията 

на парковете в България (АПБ) проведе 5-дневно 

обучение за повишаване капацитета на служителите в 

администрациите, отговорни за опазване на защитените 

територии в района на Западна и Централна Стара 

планина. Застъпени бяха теми, свързани с набиране на 

средства и привличане на доброволен труд, опазване на 

биоразнообразието, взаимодействие с други 

заинтересовани лица (национални и местни 

администрации, бизнеси, подкрепящи 

биоразнообразието, собственици на земеделски земи, 

НПО, медии и други), иновативни подходи за 

ефективното управление на природните ресурси и обмeн 

на опит чрез споделяне на успешни примери от работата 

на самите участници. Ще присъстват представители на 

парковите дирекции в България, Изпълнителната 

агенция по горите (ИАГ), Регионалните инспекции по 

околна среда и води (РИОСВ) и неправителствени 

организации (НПО).  
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Обучение за 
администрациите на ЗТ в 
Трявна – 22-26 април 

Проектът бе подробно представен на участниците още на 23 април от инж. 

Тома Белев (Председател на УС на АПБ, партньор по проекта) и от 

ръководителя на Звеното за управление на проекта - д-р Стоилко Апостолов 

(ФБЗ Биоселена).  

Над 20 експерти и учени бяха поканени да представят в рамките на 

интензивната обучителна програма най-новите тенденции, свързани с 

устойчиво управление на горите, природосъобразен туризъм, правни режими 

на ползване на земеделските земи, управлението на пашата, ПРСР и 

възможности за финансиране на устойчиво земеделие и биоразнообразие. 

Дискутирани бяха връзките между бизнеса и устойчивото управление на 

природните ресурси, PR и комуникации, дарителството и работата с 

доброволци като възможност за работа на парковите администрации.  

Сериозно  внимание бе отделено на темите, свързани с изучаване и опазване 

на биоразнообразието и по-специално на диви кози, пеперуди, бръмбари, 

мечки, орхидеи, лалугери и др. Представиха се съвременните 

геоинформационни технологии за опазване на биоразнообразието, методи за 

наблюдение на животни и за разрешаване на конфликти (престъпления 

срещу защитени видове, електро-преносна мрежа и птици и др.). 

Лекторите в обучението бяха от Изпълнителната агенция по околна среда, 

Българска академия на науките, Софийски университет, фондация „Помощ за 

благотворителността в България“, Българска геоинформационна компания, 

както и известните експерти д-р Стоян Бешков от НПМ при БАН, Стефан 

Аврамов от БФБ, Александър Дуцов от СДП Балкани, доц. Антоанета Петрова 

от Ботаническата градина на БАН, Константин Иванов от WWF, Вяра 

Стефанова и други. 

На 25 април бе организирано и посещение на терен за представяне на добри 
практики по управление на природни ресурси на Дирекцията на Природен 
парк „Българка“ и работата с местни бизнеси. 
 
В обучението се включиха повече от 70 участника от администрациите на 

парковете. Програмата по дни и часове може да изтеглите от сайта на АПБ, 

където скоро ще бъдат качени и всички презентации.  http://www.bg-

parks.net/main.php?act=arhiv&act1=rez1&rec=197&id=200 

 

 

Проектът на Зелените дни в 
София 

Екипът на БДЗП и БФБ организираха на Цветница 

специална дегустация на овче кисело мляко със 

сладко от горски къпини, прясно и зряло овче 

сирене и краве кашкавал от района на Берковица, 

Годеч и Своге. Гостите на „Зелените дни“, които се 

включиха в дегустацията оцениха високото 

качество на представените продукти и дадоха 

своето мнение за това трябва ли да бъдат 

компенсирани фермерите, които отглеждат 

стадата си в Натура 2000 зони и поддържат 

екологичните функции на пасищата и ливадите в 

тях, кое е най-важното, за да се оцени дали 

продуктите на малките ферми отговарят на 

изискванията за хигиена и др. Анкетата проведена 

от екипа на БФБ ще помогне на земеделския 

компонент в проекта да убеди фермерите да се 

регистрират по Наредба 26 и да могат по-лесно да 

продават своите продукти - бяло саламурено 

сирене, извара, сурово мляко, масло, кисело 

мляко, яйца, месо, мед и др. 

Щандът на Зелените дни бе в една шатра с 

щандът на БДЗП, които също представяха своята 

дейност и организираха творчески ателиета за 

малки и големи. А на щанда на проекта имаше 

кутия за симпатизантите на WWF, които искат да 

получават електронния бюлетин на 

организацията.  

С карти на проектната територия (за Централен 

Балкан и Западна Стара планина) бе събирана 

допълнителна информация, особено за района на 

Западен Балкан, който е по-непознат за 

гражданите и наистина малко от участниците в 

Зелените дни са го посещавали или знаят повече 

за природните и исторически забележителности в 

района. Събраната информация ще послужи в по-

нататъшната работа на екипа на проекта. 

 

Мирослава Дикова, ръководител на проекта от 

страна на БДЗП имаше презентация, включена в 

програмата на Зелените дни и в събота вечер 

представи компонентите и целите на проекта 

пред аудиторията на зелените празници. Стефан 

Аврамов от БФБ изнесе презентация за 

биоразнообразието на 26.04.2013 г. в голямата 

шатра.  

 

Сладка и мармалад от района на 
Западен Балкан привличаха 
посетителите на щанда. 

 
Дегустация на млечни продукти от 
района на проекта бе организирана на 
Цветница  

 
Чрез специална анкета проучвахме 
мнението на дегустиращите 

 
Щандът на проекта на Зелените дни 

 

Презентации на проекта  

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА 
СРЕЩА НА 
КОАЛИЦИЯ „ЗА ДА 
ОСТАНЕ ПРИРОДА“ 

На 25-ти и 26-ти март се проведе 

стратегическа среща на Коалиция „За 

да остане природа в България”. 

Срещата беше по проект „За Балкана 

и хората”. В продължение на два дни 

в клуб Сохо, с помощта на 

фасилитаторите от „Фабрика за идеи” 

членовете на Коалицията разискваха 

важни стратегически въпроси като: 

Мястото на Коалицията в обществото, 

Има ли нужда от промяна на визията 

и мисията ни? Как да общуваме по-

добре с нашите привърженици, 

доброволци, приятелите и др.  

 

На срещата бяха определени и 

бъдещите действия и задачи, които да 

подобрят работата на Коалицията, 

както и образа й сред обществеността. 

Сред основните изводи, направени на 

срещата бяха: необходимост от 

проактивност при решаване на 

екологичните проблеми, по-

положителен образ на кампаниите на 

Коалицията, търсене на по-творчески 

и иновативен подход в кампаниите с 

помощта на доброволците и 

приятелите на Коалицията, 

необходимост от изграждане на 

партньорства с други организации за 

влияние и промяна на законите, 

свързани с опазването на околната 

среда и др.  

Всички присъствали представители на 

Коалиция „За да остане природа в 

България” оцениха ползата и 

необходимостта от провеждането на 

подобни стратегически и оперативни 

срещи и изказаха желание те да се 

случват по-често.  
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