
 
 

 

Проект „За Балкана и хората“ на 
Зелени дни 2014 

 

 
Тази година с фермерски продукти от Западен 

Балкан на Зелените дни в София. Сирене, кашкавал, 

кисело мляко, сладка, и мед бяха представени на 

щанда на БДЗП по време на тазгодишното пето 

издание на зеления фестивал пред паметника на 

Съветската армия 10-13 май. 
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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 
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ПЕТДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ В АПРИЛЦИ ЗА 

СЛУЖИТЕЛИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА ОПАЗВАНЕ 

НА ПРИРОДАТА 

 
В периода 26-30 май 2014 г. Асоциация на парковете в 

България проведе второто петдневно обучение, което е част 

от поредицата обучения на проект „За Балкана и хората” за 

повишаване капацитета на служителите на структурите и 

организациите, отговорни за опазването на природата, на 

защитените територии и НАТУРА 2000 мрежата.  

В събитието в Априлци взеха участие 80 представители от 

парковите дирекции в България, МЗХ, РИОСВ и НПО. 

Програмата беше разпределена в 5 работни дни с няколко 

успоредно протичащи курсове и посещение на терен. Включиха 

се 27 лектора, които представиха теми, свързани с 

престъпленията срещу горите, с принципите на развитието и 

логически грешки, адаптивното управление, туристическа 

инфраструктура, работа с медиите, успешни комуникации, 

основните правила за провеждане на процедури за възлагане 

на обществени поръчки, биоразнообразието и други. 

Участниците посетиха Национален парк Централен Балкан. 

Всички презентации от обучението може да изтеглите оттук: 

http://www.bg-parks.net/main.php?act=arhiv&act1=rez&rec=197 

 

Стратегическа платформа на проекта 

 
На 2 април 2014 г. се проведе първото заседание на 

Стратегическата платформа на проекта „За Балкана и 

хората“ – иновативен инструмент за въвличане на 

заинтересованите страни.  

Подробности на стр. 3 

Обучение на експертите от 
БАБХ във Вършец 

 

 
Общо 70 български експерти участваха в семинара 

„Преработка във фермата и директна продажба 

на сурово мляко и млечни продукти по 

изискванията на Наредба 26/2010 г. на МЗХ” от 23 

до 25 април 2014 в гр. Вършец. Участваха 

представители на всички 28 Областни дирекции по 

безопасност на храните и на две дирекции в 

Министерството на земеделието и 

храните.Семинарът се организира от БДЗП и 

Биоселена. 

 

Подробности на стр. 6 

WWF, МЗХ и ИАГ обсъдиха 
разработването на наредба за 
екосистемните ползи от горите 

 
По време на работна среща, проведена в края на 

април 2014, представители на WWF–България, 

Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и 

Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) обсъдиха 

възможностите за разработване на наредба за 

екосистемните ползи от горите. Заместник-

министърът на горите д-р инж. Валентина 

Маринова заяви: „Необходимо е да се 

разработи наредба, която в изпълнение на 

Закона за горите да регламентира обществените 

екосистемни ползи от горските територии“. 

Министърът потвърди готовността на МЗХ за 

актуализация на споразумението за 

сътрудничество между ИАГ и WWF, подписано 

през 2010 г. в изпълнение на Българо-

Швейцарската програма за развитие. 

 За да бъде подобрено партньорството между 

страните, ИАГ изяви желание за сформиране на 

работна група от експерти на агенцията, МЗХ, 

ДПП, собственици на гори и представители на 

WWF, която да работи по проекта на наредбата. 

Следващата стъпка, която обсъдиха участниците 

в срещата, беше свързана с разработването на 

методика за остойностяване на екосистемите 

ползи от горите.  

Тома Белев и Юлия Григорова, представители на 

проект „За Балкана и хората“,  предложиха 

работната група да си постави за цел в рамките 

на 3-4 месеца да изготви проект на въпросната 

наредба, който да бъде обсъден от 

представители на МОСВ и други заинтересовани 

страни. 

 

 

  

http://www.bg-parks.net/main.php?act=arhiv&act1=rez&rec=197


                                                                                                                                                                                                                                                 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                       

 

 

 

ЗЕЛЕНИ ДНИ – ФЕСТИВАЛ НА ЗЕЛЕНИТЕ ИДЕИ В СОФИЯ 

          

Домакин на щанда на проекта по време на тазгодишното издание на Зелените дни в София е Българското дружество 
за защита на птиците (БДЗП) – един от 10-те партньори в проекта „За Балкана и хората”. На щанда се представят 
основните дейности на БДЗП и Биоселена за подпомагане на фермерите, които управляват земите си по 
природосъобразен начин. По този начин за всички нас ще има повече качествена храна, а на планинските фермери 
ще бъде осигурен достоен поминък, който подпомага опазването на природата в земите с висока природна стойност 
от мрежата Натура 2000. 

На 10 май от 15 часа в голямата шатра на „Зелените дни“ БДЗП представи четири кратки филмчета на тема 
„Преработка във фермата и директни продажби”, представящи опита на Италия и Швейцария и дегустация на 
фермерски продукти от района на Западен Балкан. На щанда на проекта бе организирана демонстрация на тъкане 
на чипровски килими и багрене на прежди с естествени багрила от деца от училище „Петър Парчевич“, гр. Чипровци.  

На 11 май от 14 часа проектът организира паралелни събития под един покрив: Образователна игра „Пасища и 
ливади” за деца от 5 до 14 годишна възраст, посветена на тревните местообитания и заплахите за тях. Българска 
фондация Биоразнообразие организира забавна работилница за деца с маски на диви и домашни животни, 
характерни за Балкана – мечка, крава, овца и др.  

Щандът на проекта беше посетен от стотици столичани и гости на София. Те се запознаха с ползите от проекта и 
тестваха и закупиха фермерски продукти. Специален гост на третия ден на фестивала беше Нейно 
Превъзходителство посланикът на Конфедерация в Швейцария – г-жа Регина Ешер и програмният директор на 
Швейцарско посолство – г-н Герасим Герасимов. 

         

Стр. 4 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА НА ПРОЕКТА                            
„ЗА БАЛКАНА И ХОРАТА“ 

Да се увеличат усилията за подобряване на законодателните инициативи в посока изчерпателност, точност и ефективно 
прилагане. Това е едно от решенията на заседанието на Стратегическата платформа на проекта „За Балкана и хората“), 
което се състоя на 2 април в София. Това бе първото заседание на платформата и в него участваха българските и 
швейцарските партньори по проекта, представители на целевите групи, Швейцарското посолство, Националното 
координационно звено към Министерски съвет, на МОСВ и МЗХ. 

В приветствието към участниците Герасим Герасимов от Швейцарското посолство подчерта, че проектът е уникален, тъй 
като включва нови елементи не само за България, но и за ЕС и като пример той посочи ПЕС-схемите и финансовите 
механизми по тях. Според него организирането на стратегическата платформа е изключително важно, тъй като тя е 
инструментът за връзка между всички заинтересовани страни и възможност за дискусия на постигнатите резултати и 
въпросите за решаване пред програмата. 

Координаторът на проекта Стоилко Апостолов,представи резултатите, постигнати до момента от проекта. Юлия Григорова 
от WWF-ДКБ, представи по-подробно работата по първия компонент на Програмата. От името на партньорските 
организации от Швейцария Маркус Люти (REDD) потвърди мнението, че проекта е изключително успешен и всички 
партньори полагат максимални усилия, за да се постигнат предварително заложените резултати. Според него три теми са 
важни за по-нататъшното развитие на проекта: финансирането на ДНК лабораторията от страна на българската държава 
съгласно подписаното споразумение; ключовата Наредба 26 за директни доставки, към която в момента се разработва 
инструкция за прилагането й, както и контекстът, в който работи проекта (институционална нестабилност и честата смяна 
на хората, взимащи решения). 

В продължение на два часа участниците в платформата дискутираха резултатите по проекта през първите му 18 месеца, 
трудностите и предизвикателствата по него, за които могат и трябва да се намерят решения. 

 

 

Бяха направени шест предложения за решения: 

1. Всички участници се обединиха около мнението, че проектът 
е от съществена полза за българското общество и ще 
допринесе за по – ефективно прилагане на екологичното 
законодателство и ще съдейства за повишаване на доходите 
на фермерите на местния бизнес. 

2. Проектът е в съзвучие с други оперативни програми и 
финансови механизми. 

3. Участниците препоръчват да се увеличат усилията за 
подобряване на законотворческите инициативи в посока 
изчерпателност, точност и ефективно прилагане. 

4. Участниците препоръчват МЗХ да реши въпроса със 
съфинансирането на ДНК- лабораторията, съгласно 
подписаните договори. 

5. Участниците препоръчват да се акцентира и да се увеличат 
усилията за промоциране и реклама на проектните дейности 
и резултати. 

6. Участниците се обединяват около идеята за разработване на 
дългосрочна ПР- стратегия, свързана с дългосрочната визия 
на проекта. 

Общо бе разбирането, че платформата по проекта ще се събира 
веднъж годишно, а при нужда и по-често. 

Стр.3 

 



 

 

 

 

 

 

                                       

 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕКСПЕРТИТЕ ОТ БАБХ ЗА ПРЕРАБОТКА ВЪВ ФЕРМАТА И ДИРЕКТНА 
ПРОДАЖБА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ПО НАРЕДБА 26  

В семинара „Преработка във фермата и директна продажба на сурово мляко и млечни продукти по изискванията на 

Наредба 26/2010 г. на МЗХ” се включиха 70 експерти от всички 28 Областни дирекции по безопасност на храните, МЗХ, 

чуждестранни експерти и НПО. Събитието бе организирано от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и 

Биоселена в рамките на проекта. 

„Събитието беше изключително ползотворно, тъй като събра на едно място водещи експерти по безопасността на храните, 

от всички 28 областни дирекции на БАБХ”, коментира д-р Мая Макавеева, Директор на Дирекция „Контрол на качеството” в 

БАБХ. „Това ни позволи да дискутираме и да стигнем до уеднаквяване на изискванията и правила за общо прилагане, за да 

може контролът по места да е еднакъв”, допълни тя. Това е станало възможно след като експертите са посетили конкретни 

ферми, които предстои да бъдат регистрирани по Наредба 26 и те са били прегледани като инфраструктура, хигиена и 

оборудване. В работните групи с помощта на гостуващия експерт от Швейцария д-р Пол Бос - ръководител на Инспектората 

по храните в Кантон Берн, са били набелязани общите изисквания за контрол и е бил подготвен чернови вариант на 

указания за прилагане на Наредбата. 

„За нас е изключително важно Наредба 26 да започне да работи, тъй като търсене на фермерски продукти така или иначе 

има и такъв пазар съществува, но в него трябва да бъдат вкарани правила”, обясни д-р Людмил Антов, Директор на 

областната дирекция по безопасност на храните в Област Монтана. По този начин ще постигнем икономически ефект, тъй 

като ще се стабилизират доходите на фермерите, ще им помогнем да излязат от сивия сектор и ще се утвърди фермерският 

тип животновъдство, който е отмрял в последните години у нас. Освен това ще има и обществена полза, тъй като ще се 

предложат разнообразни продукти от малки производители без никакъв компромис в качеството. С измененията в Наредба 

26 фермерите ще бъдат облекчени и като инвестиции в оборудване, тъй като няма да им се налага да купуват най-скъпата 

техника, по който показател до момента са били приравнени с индустриалните производители. „Сега в рамките на 30-40 000 

лв. един фермер може да оборудва обекта си, така че да преработва и продава директно продукцията си”, допълни той. Д-р 

Антов благодари специално на т.нар. „Българо-Швейцарски проект” („За Балкана и хората”), който се е оказал стимулатор за 

катализирането на този процес.   

Участниците изразиха и специална благодарност към приноса на Швейцарския опит и специално на госта в семинара д-р 

Пол Бос, който представи подробно швейцарския опит и даде конкретни съвети на българските експерти, така че те да 

бъдат гъвкави при контрола, без да правят каквито и да било компромиси в хигиената и качеството на продуктите и 

производствения процес.Той обясни, че колкото по-кратък е пътят на продукта от фермата до пазара, толкова повече се 

стимулира местната и национална икономика и се дава шанс за реализация на уникални продукти от планински ферми.  

Д-р Бос обясни, че в Швейцария например са регистрирани 550 различни видове сирене, благодарение на уникалните 

рецепти на малките ферми и едни от най-успешните експортни млечни продукти са именно тези, произведени в малки 

планински ферми.     
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Конференцията на Зелени дни се проведе с 
подкрепата на проект „За Балкана и хората“  

В рамките на „Зелени дни” на 9 май във Френския културен институт се 
проведе  конференция с международно участие на тема „Храната и 
природата в България в полза на зеления устойчив бизнес”, партньор в 
която е проектът „За Балкана и хората”. В панел „Биологично земеделие 
и производство“ Мирослава Дикова от БДЗП направи презентация на 
тема „Производство на храни и устойчив туризъм в Западна Стара 
планина“, а д-р Стоилко Апостолов от Фондация „Биоселена“ представи 
темата „Биологичното земеделие и земеделски продукти“. Гостите 
тестваха фермерски продукти, предоставени от проект „За Балкана и 
хората“. Шеф Валери Нешов – готвач, продуцент и водещ на ТВ 
предаването „Полуостровът на съкровищата“ представи продуктите и 
приготви обяда и дегустациите. 

 

      

СТАРТИРА ВТОРА СЕСИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПОДПОМАГАЩИ 

БИОРАЗНООБРАЗИЕТО БИЗНЕСИ 

Стартира втората сесия на Програмата за финансиране на подпомагащи биоразнообразието бизнеси (ПББ) на 

Асоциация на парковете в България. Предоставеното финансиране е в размер до 34 000 лв. за проект и има за цел да 

подкрепи иновативни стопански дейности, свързани с възстановяване и опазване на ключови природни ресурси в 

територии, попадащи в/или граничещи с природните паркове „Врачански Балкан”, „Българка” и защитена зона 

BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“ от Европейската екологична мрежа Натура 2000.  

Допустими кандидати за финансиране са юридически лица - земеделски производители, НПО, бизнес организации, 

местни администрации. Дейностите по програмата трябва да са финансово устойчиви (т.е. да има приложен Бизнес 

план), да са насочени към опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и да не нарушават заповедите за 

обявяване и плановете за управление на защитените територии и зони. Важно условие е че трябва да се извършват на 

териториите на общините Берковица, Враца, Габрово, Георги Дамяново, Годеч, Трявна, Своге, Чипровци и Чупрене. 

Дейностите, които могат да бъдат подкрепени от Програмата са например предоставяне на еко-туристически услуги, 

свързани с възстановяване на биологичното разнообразие /напр. ботанически градини на открито, центрове за 

размножаване и наблюдение на редки животни, изграждане на специализирана туристическа инфраструктура в 

чувствителни територии/, използване на горски ресурси, лечебни растения и недървесни горски продукти и други. 

Краен срок за подаване на документи 31 юли 2014 г. Срок за изпълнение на проектите: 1 септември 2014 г. - 31 
януари 2016 г.                                                                                             
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ПЪТУВАЩ УНИВЕРСИТЕТ В ЧИПРОВЦИ 

 Представители на проекта се включиха в пролетния пътуващ университет “Европа на път: Овластяване на гражданите и 

устойчиво развитие”, който се проведе от 19 до 24 май в град Чипровци. Събитието се провежда за 5та поредна година и 

включва ателиета, семинари и дискусии за устойчивото развитие и бъдещето на демокрацията  в Европа, работа в екипи и 

студентска конференция, практическо обучение, запознанства, срещи с хората от град Чипровци, пътешествия, вълнуващи 

преживявания и приключения. В университета тази година участваха студенти от България, Франция, Словакия и Полша. 

На 22 май, международния ден на биоразнообразието в Културния дом се проведе представяне на проект “За Балкана и 

хората” и среща на екипа по проекта със студентите. Росен Василев от БФБ направи кратко резюме на целите, обхвата и 

дейностите по направленията, а Йорданка Динева  представи дейностите по информиране и въвличане на обществеността 

в природозащитни акции. Работа с доброволци, курс по опазване на природата, възможности за финансиране на 

дипломни работи, лагери за студенти, подпомагане на Коалиция „За да остане природа в България“ са част от дейностите, 

които спомагат за повишаване на успешността на застъпнически дейности, повишаване на капацитета и обществена 

ангажираност. 

Представени бяха законодателните дейности, които целят промяна на нормативната база, така че да имаме повече 

опазена природа. Мануела Мурджиева от БДЗП представи дейностите на проекта, касаещи облекчаване на малките 

производители, повишаване на техните доходи и практически ръководства за мерките, които трябва да се спазват, за да се 

опазват конкретни видове, свързани със земеделските площи в територии с висока природна стойност. Разказа за 

предизвикателствата и трудностите в работата с малките производители, както и за постигнатите успехи за облекчаване на 

процедурите за директни продажби от производители на крайните клиенти. Георги Стефанов от WWF представи какво се 

крие зад термина екосистемни ползи, как можем да оценим услугите, които ни предоставя природата и примери за схеми 

за екосистемни плащания. Той обясни важността от информиране на широката общественост, както и на засегнатите 

местни общности, за значението и икономическото измерение на опазената природата и как съвременните подходи за 

оценяване на екосистемните ползи дават допълнителни разбираеми аргументи за важността да опазим природата и какво 

ни коства нейното унищожаване.  

Представени бяха Годишните награди за опазване на биоразнообразието 2014 и младежите, участващи в събитието, бяха 

призовани да изпратят своите номинации, за да се вдъхновим от примера на гражданите, институциите, журналистите, 

политиците и бизнесите, които посвещават част от своите сили, време и познания за опазването на природата. Също така 

не пропуснахме да призовем младите хора на България да гласуват на предстоящите избори за Европейски парламент, 

като по този начин изберат кой и как ще управлява политиките за опазване на природата на национално и европейски 

равнище. 

Пътуващият университет по устойчиво развитие се организира от интер-дисциплинна образователна мрежа „Място за 

бъдеще“ и гражданско сдружение „Щастливеца“. Повече за събитието: http://placeforfuture.org/?p=2316  

                Стр.8                                                       

БФБ ДАДЕ СТАРТ НА  НОМИНАЦИИТЕ ЗА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ‘ 2014 

На 22 май – деня на биологичното разнообразие, БФБ стартира кампанията за събиране на номинации за 

Годишните награди 2014. Номинирането в различните категории е публично – всеки може да изпрати своето 

предложение за номинация в една или повече категории. Категориите са 5, а жури от експерти и личности от 

различни области ще определи носителите на наградите. Новото тази година е, че освен награда на журито във 

всяка категория ще бъде присъдена и награда на публиката! 

Категории на Годишни награди за биоразнообразието‘ 2014: 

1. Най-успешна кампания (акция/дейност), свързана с опазване на биоразнообразието 

2. Най-добър журналистически материал, свързан със опазване на българската дива природа 

3. Активист за природата 

4. Политик с най-голямо внимание към българската природа 

5. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси 
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ЩАНД НА ПРОЕКТА НА ПРАЗНИКА НА РОЗАТА В КАРЛОВО 

Хиляди гости на града и местни жители се събраха на Празника на розата в 
Карлово тази година. Сред тях имаше много чужденци - японци, китайци, 
руснаци, белгийци, французи, австрийци и швейцарци (някои, от които се 
представиха като членове на наши партньорски организации - ProNatura). 
  
Проектът "За Балкана и хората" бе представен със специален щанд, на 
който се спираха много хора. Имаше разнообразни продукти - биволско и 
овче кисело мляко, сирене, айран, биологичен пчелен мед и продукти от 
биологични рози, произведени от фермери на община Карлово, 
участващи в проекта. Също така имаше демонстрационно варене на 
сладко от рози и розова вода. 
 

 

 

 

 

 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 26/2010 г. на МЗХ за директните продажби на фермерски 

продукти вече е факт. Текстовете са публикувани в Държавен вестник, бр. 46 от 3 юни 2014 г. Промените 

предвиждат значителни облекчения за малките производители. Увеличават се близо двойно количествата на 

сурово овче, козе и биволско мляко, които могат да бъдат продавани директно. Увеличава се количеството яйца, 

сладководна и соленоводна риба, които могат да бъдат продавани директно. Разширява се териториалният обхват. 

Дава се възможност за директна продажба на пчелни продукти и дивечово месо, като за тях няма териториален 

обхват. Въвежда се възможността да се използва „мобилна мандра”, в която планинските фермери могат да 

преработват мляко и използването на „мобилни витрини” за продажбата на същите продукти.  

 

 

 

 

 

 

 

ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА 26 ЗА ДИРЕКТНИТЕ ПРОДАЖБИ СА 

ПУБЛИКУВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 

 

 

 

 

http://placeforfuture.org/?p=2298&lang=bg
http://placeforfuture.org/?p=2298&lang=bg
http://placeforfuture.org/?p=2316


WWF ОРГАНИЗИРА ОБСЪЖДАНЕ 

НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ В 

РАЙОНА НА ВРАЧАНСКИ БАЛКАН 
 

На 27 март 2014 г. във Враца се проведе поредната 

информационна среща, организирана от WWF за 

обсъждане на схеми в областта на екосистемните 

услуги, които се прилагат в района на Природен парк 

"Врачански Балкан". Екосистемните услуги там са 

свързани с осиновяване на стари гори, съхраняване 

на водните екосистеми, възстановяване на тревни 

хабитати с висока природна стойност, 

възстановяване и поддържане на характерния 

генофонд в защитените територии.  

 

Националните схеми за плащане на екосистемни 

услуги бяха визирани и в контекста на следващата 

Програма за развитие на селските райони, и 

възможностите да залегнат като под-мерки в нея.  

 

Участниците в срещата се запознаха и с успешни 

примери от други държави. В представянето на 

схемите се включиха представители на местни 

бизнеси, експерти от РИОСВ Враца, Северозападно 

държавно предприятие, парк "Врачански Балкан", 

Държавното горско стопанство, Община Враца, 

Областна администрация Враца, Областна дирекция 

"Земеделие", местни медии и други.  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 
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             
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Предстои планиране на III-та 
година на проекта с всички 

партньори в Трявна  

 

От 22 до 25 юни 2014 в хотел „Калина  
Палас“ в гр.Трявна ще се проведат работни 
срещи между всички български и 
швейцарски партньори за планиране на 3-
та проектна година. В последния ден ще се 
проведе и редовното заседание на 
Управителния съвет на проект „Да 
свържем опазването на природата с 
устойчивото развитие на селските райони”.  

Домакините от WWF – България са 
планирали и няколко срещи с 
представители на хотел „Калина Палас“ и  
къщи за гости в с.Горни Дамяновци, които 
са участници в ПЕС схема по проекта. 

Специална презентация за биосферните 
резервати ще изнесе г-н Пиер Галан от 
Швейцария, а разяснения за ситуацията в 
България ще дадат колегите от БФБ, които 
работят по темата. 

 

 

Снимка от откриване на обучението 
на АПБ в Априлци от Тома Белев 

 

 

 

 

Адаптивното обучение набира популярност в 
България  

Българска фондация Биоразнообразие организира семинар-обучение по 
Адаптивно управление в с. Рибарица, който се проведе в периода 19-22 
май 2014 г. Един от водещите в обучители Европа – Илке Тилдерс 
(Холандия) запозна участниците с най-важните моменти, свързани с 
прилагането на Адаптивното управление и Отворените стандарти – 
световният език в природозащитата. По време на семинара бяха 
дискутирани ключови въпроси, пред които се изправят всички работещи в 
сферата на опазването на природата: „Какво трябва да направим, за да 
постигнем природозащитните си цели?” и „Ефективни ли са нашите 
действия?”.  Участниците имаха възможност и да приложат наученото 
като работят по конкретен случай, свързан с опазването на едрите 
грабливи птици в Югоизточна България. 

 

В последния ден на 5-дневното обучение, организирано от Асоциация на 
парковете в България в Априлци, Владимир Милушев от БФБ представи 
методиката за планиране и управление на природозащитни дейности - 
Адаптивното управление.  Присъстващите имаха възможност да се 
запознаят както с основните принципи на подхода, така и с Отворените 
стандарти и ръководството за прилагането му. Представянето премина 
при повишен интерес. 

РАБОТНА ГРУПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПАСИЩАТА 

На 22-23 април в местността Беклемето се проведе среща на работната 

група по разработване на Стратегически план за управление на 

високопланинските пасища на територията на Национален парк 

„Централен Балкан”. В срещата, организирана от Българска фондация 

Биоразнообразие, участваха представители на Дирекция НП „Централен 

Балкан”, Животновъдно сдружение "Стария Балкан" – Карлово, 

Организация за опазване на калоферската дългокосместа коза - Калофер 

и Сдружение за дива природа „Балкани“. 

Работата на групата е свързана с анализ на предизвикателствата и 

възможностите на пасищата и създаване на  Стратегически план, който да 

доведе да по-добро управление на пасищата в парка чрез: 

 По-добро сътрудничество между различните заинтересовани страни; 

 Създаване на атмосфера на доверие и разбирателство; 

 Планиране и изпълнение на набор от конкретни дейности. 

 

КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН НА ТЕНИСКИ  

Коалиция „За да остане природа в България” 

организира конкурс за дизайн за тениски с послания за 

опазване на Черноморието и природата.  

„Тази година морето ни пак е изправено пред 

поредната заплаха от мощно застрояване. От 

началото на годината ни заливат тревожни новини 

за строежи ту в Иракли, ту в Странджа, а сега и в 

Кара дере. Кой ще е следващият? Ние не спираме да 

протестираме и да искаме промяна в 

законодателството, за да спасим Черноморието ни, 

но все по-трудно ни чуват, затова … НЕКА НИ 

ВИДЯТ!”- призоваха организаторите на конкурса.  

Конкурсът бе в две категории: дизайн на „послание за 

защита на Черноморието” и „Нов дизайн на тениските 

на „За да остане природа в България”. 

До крайния срок 18 април бяха получени 44 

предложения, за които имаше онлайн гласуване. След 

изключително оспорвана битка и голям интерес към 

конкурса победител е Деница Иванова с 243 гласа - 

http://forthenature.org/upload/gallery/402/1398241377.1

972.jpg  

 

Само на няколко гласа след нея остана Богомил 

Михайлов с 233 гласа 

http://forthenature.org/upload/gallery/402/1397932972.4

316.jpg  

Избраните изображения бяха отпечатани на тениски с 

помощта на проект „За Балкана и хората“ още за 

Зелените дни. За победителите бяха осигурени награди 

- платнени торбички с логото на Коалицията, пълни с 

вкусни биопродукти, отгледани с любов във ферми в 

Западна Стара планина.  

 

. 
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