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Асоциация на парковете в България (АПБ) е не-правителствена организация с 

идеална цел, създадена в обществена полза. АПБ е регистрирана и стартира дейността си 

през март 2003г. В АПБ членуват всичките природни паркове в България.  

 

Мисия на организацията: Развитие и опазване на системата от защитени територии в 

България, съхраняване на биологичното разнообразие на България и промотиране на 

устойчивото развитие чрез балансиране на екологичните, социални и икономически 

интереси.  

 

 

Основните дейности на АПБ са съсредоточени в следните направления: 

 

1. Популяризиране, опазване и изучаване на българските паркове;  

2. Опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие, културното и духовното 

наследство на българските паркове и системата от защитени територии, вкл. 

Зоните от НАТУРА 2000; 

3. Развитие на парковете и другите защитени територии, както и на защитените зони 

от мрежата НАТУРА 2000 в България; 

4. Подпомагане генерирането на доходи от парковите и околопаркови територии, 

вкл. и за местното население; 

5. Информиране на обществеността за значението и целите на системата от защитени 

територии в България; 

6. Насърчаване и постигане на ефективни партньорства и сътрудничества на всички 

организации и институции, ангажирани с опазване на защитените територии и 

биологичното разнообразие; 

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

територии в България за благото на настоящите и бъдещите поколения; 

8. Изграждане на екологична култура в българското общество; 

9. Подпомагане прилагането на националното и международното законодателство и 

успешни практики в областта на опазване на защитените територии, биологичното 

и ландшафтното разнообразие. 

 



През 2007 година Асоциацията на Парковете в България (АПБ) работи основно в 

следните направления: 

 

 Развитие на системата на българските паркове и другите защитени територии, вкл. 

националната екологична мрежа Натура 2000; 

 Информиране на обществеността за значението и целите на системата от защитени 

територии в България; 

 Постигане на ефективни партньорства и сътрудничества на всички организации и 

институции, ангажирани с опазване на защитените територии и българските 

паркове; 

 Подпомагане на устойчивото развитие на системата на парковете и защитените 

територии в България за благото на настоящите и бъдещите поколения; 

 Изграждане на екологична култура в българското общество. 

 

 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТИТЕ ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ 2007 Г : 

 

 

  Проект „Подобряване управлението на тревни местообитания в природните 

паркове като част от Натура 2000”. Проектът се финансира от EECONET Action Fund и 

е на стойност 54 310 Евро. Този проект стартира през 2005 година, като част от 

дейносттите продължават и понастоящем. Основните дейности по проекта са свързани 

със закупуване на земи и гори собственост на частни лица попадащи в границите на 

защитени територии или в консервационно значими територии. През месец ноември 2007 

година бяха закупени първите 9 декара пасища и ливади в района на Поломието, които 

понастоящем се стопанисват с цел опазване на съответните хабитати и асоциираните с тях 

видове. 

Проект “Разработване на ръководство за планиране в земи и гори от горския 

фонд, попадащи в НАТУРА 2000 и пилотно тестване в две защитени зони – 

финансирането е по линия на грантовата програма на ФАР за развитие на гражданското 

общество, на стойност 40 900 Евро, от които 34 700 са безвъзмездна помощ от ФАР, а 

6 200 Евро е приносът от българска страна. Проектът е изпълнен в периода (1.12.2006 – 

30.11.2007). Основната цел на проекта е подпомагане и улесняване на ефективното 

изпълнение на задълженията на България по отношение на екологичната мрежа НАТУРА 

2000 в съответствие с изискванията на Директивата за Хабитатите и Директивата за 

Птиците (92/43/EEC и 79/409/EEC).  

В резултат от изпълнението на проекта бе разработено подробно ръководство за 

планиране в земи и гори от ГФ попадащи в НАТУРА 2000. Ръководството е тествано 

пилотно в два обекта - защитени зони „Ломовете” и „Шуменско Плато”, за които са 

разработени планове за управление. Осъществен е мащабен консултативен процес със 

заинтересованите страни на национално и регионално звено. Проведени са серия от 

семинари и обучение по прилагане на ръководството. Направен е анализ на горското 

законодателство и предложения за съответни промени, с цел осигуряване на възможности 

за, и регламентиране на прилагането на консервационни дейности в горите. 



 

Проект “Гласове за защитените територии в България”  

Финансирането на проекта е осигурено от CEE Trust и е на стойност 46 000 долара, от 

които 2000 долара – нефинансов принос от АПБ. Основните дейности по проекта бяха 

насочени към постигането на следните три цели: (i) Укрепване на капацитета на 

организации и групи по места чрез предоставяне на експертна помощ за идентифициране 

на проблемите и намиране на общи решения; (ii) Насърчаване консолидирането сред 

представителите на гражданското общество и изграждане на партньорства между тях и 

ортанизациите отговорни за управлението на защитените територии; (iii) Повишаване на 

информираността на обществото относно националната екологична мрежа Натура 2000, 

както и преодоляване на погрешните схващания и разбирания за Натура 2000. В резултат 

от изпълнението на проекта беше предоставена експертна помощ и консултации на 

местни инициативни групи за разглеждане на 13 случая на нарушения в защитени 

територии и намиране на решения. Разработен бе наръчник „Как да опазим защитените 

територии?”, издаден в тираж 500 бр. и разпространен сред заинтересованите страни. 

Като част от информационната кампания за Натура 2000 в България, в 300 населени места 

бяха организирани и проведени информационни дни. Всички заинтересовани и особено 

представители на местните общности получиха детайлна информация за защитените зони 

от Натура 2000 и отговори на вълнуващите ги въпроси. Кампанията бе отразена от 

местните медии – ТV програми, радиа, ежедневници. Цялата налична информация 

подготвена за провеждане на кампанията – карти на защитените зони, брошура с най-

често задавани въпроси и отговори и др. е достъпна на уеб-сайта на АПБ.  

 

Проект “Финансиране за консервационни цели в национален и местен 

мащаб” – финансиран от проект Родопи на ПРООН. Период на изпълнение: януари – май 

2007г. Проектът включва преглед на съществуващите в международен и национален 

мащаб механизми на финансиране за опазване на природата. Изготвен е подробен доклад, 

включващ описание на различните механизми, направен е SWOT анализ за 

приложимостта им за България, посочени са примери от света и България, разработен е 

примерен сценарий за района на ЗМ Триградско ждрело.  

 

Проект: “Обучение по управление на защитени територии на горски 

служители от района на Родопите” - финансиран от проект Родопи на ПРООН. 

Осъществено бе обучение на над 70 горски служители от района на Източни и Западни 

Родопи. Обучението включваше теоретична и практическа част. Застъпени са 4 основни 

теми, вкл. Управление на ЗТ – примери от света и най добри практики, планове за 

управление на ЗТ, законодателство в областта на защитените територии и опазване на 

биологичното разнообразие; гори с висока консервационна стойност, управление на 

мъртвата дървесина и планиране на мерки за опазване на биологичното разнообразие в 

горите. 

 

Проект “Разработване на план за управление на ПП Шуменско плато”. 

Изпълнението на проекта стартира през месец юни 2007. В периода юни 2007 – февруари 

2008 г бяха проведени теренни проучвания, експертни срещи и консултации и бе изготвен 

плана за управление на природния парк съгласно изискванията на наредбата за 

разработване на планове за управление на защитени територии.  

 


