
10 ГОДИНИ АСОЦИАЦИЯ НА 

ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ 

юбилеен доклад 

презентация 



ЦЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯТА 

1. Популяризиране, опазване и изучаване на българските паркове. 

2. Опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие, културното и 

духовното наследство на българските паркове. 

3. Развитие на системата на българските паркове и другите защитени територии. 

4. Развитие на специализираните администрации на защитените територии в 

България. 

5. Подпомагане генерирането на доходи от парковите и около паркови територии. 

6. Информиране на обществеността за значението и целите на системата от 

защитени територии в България. 

7. Постигане на ефективни партньорства и сътрудничества на всички организации 

и институции, ангажирани с опазване на защитените територии и българските 

паркове. 

8. Подпомагане на устойчивото развитие на системата на парковете и защитените 

територии в България за благото на настоящите и бъдещите поколения. 

9. Изграждане на екологична култура в българското общество. 

10. Подпомагане прилагането на националното и международното законодателство 

и успешни практики в областта на защитените територии и българските паркове. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВИ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

 ЗМ Устието на река Янтра 

 ЗМ Река Веселина 

 ЗМ Камчийски пясъци 

 ЗМ Храстево 

 ЗМ Караджов камък 

 Подкрепа за създаването на природните 

паркове Българка и Беласица и разширение 

на ПП Русенски Лом 



ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ ХРАСТЕВО 



ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „РЕКА ВЕСЕЛИНА“ 



ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „КАРАДЖОВ КАМЪК“ 



АЛЕЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ  

В ПП ВИТОША 





ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ 

ПАРКОВЕ 





ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ЕТЪРА В ПП БЪЛГАРКА 





АЛЕЯ НА ПРИИЗВОРНИТЕ  ТОРФИЩА В ПП ВИТОША 







4 БРОЯ ФОТОКАПАНИ В ПРИРОДНИТЕ 

ПАРКОВЕ 



ПЛАНОВЕ З А УПРАВЛЕНИЕ 

 четири задания за разработване на планове 

за управление на 4 природни паркове;  

 единадесет задания за разработване на 

планове за управление на 14 защитени 

местности и 2 природни забележителности 

 План за управление на ПП Шуменско плато 



ОБУЧЕНИЯ, ОБУЧЕНИЯ, ОБУЧЕНИЯ 















ИЗДАНИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА 





















КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 Над 300 административни производства 

 Над 40 съдебни производства 

 Над 80 становища 

 Над 2000 писма 



НАГРАДИ 

„Златен ключ”за 2010 в 

категорията „НПО, най-

активно упражнявала 

правото си на достъп до 

информация” 



СОБСТВЕНОСТ НА АСОЦИАЦИЯТА 

 259 декара ливади в ПП Русенски Лом 

 18 декара пасища в ПП Сините камъни 

 3 декара пасище в ЗМ „Река Веселина“ 

 4 броя фотокапани 

 4 броя компютри 

 1 брой копирна машина 

 1 брой скенер 

 Офис обазвеждане 



НАШИТЕ ДОНОРИ 

 EECONET Action Fund  

 Европейска комисия 

 GTZ  

 Фондация Екообщност 

 Програма ФАР 

 Програма за развитие на ООН 

 фондация “Уитли Ленг  

 



НАШИТЕ ДОНОРИ 

 Глобалния екологичен фонд 

 Българска фондация Биоразнообразие  

 Дирекция Околна среда на Европейската 
комисия  

 Институт „Отворено общество”,  

 Община Габрово  

 Министерство на земеделието и горите 

 WWF – Германия  

 Уникредит Булбанк 



НАШИТЕ ДОНОРИ 

 CEE Trust  

 Фламандскo програма за сътрудничество със страните от 
Централна и Източна Европа 

 Фонд за НПО от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез 
Финансовия механизъм на европейското икономическо 
пространство 

 UNOPS чрез програмата за България „ГЕФ малки 
грантове”.  

 Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез 
Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското 
общество 

 Програмата за подкрепа на НПО в България по 
финансовия механизъм на ЕИП за 2009 – 2014 г 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ВИ 


