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ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
АСОЦИАЦИЯ НА ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЗА 2008 Г.

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 2008 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 2008 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 дейностите 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. До месец септември 2008г по проекта са закупени 24 056 дка земи в района на
Поломието, които понастоящем се стопанисват с цел опазване на съответните хабитати и
асоциираните с тях видове.
ПРОЕКТ „ПАРТНЬОРСТВА ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО” –
финансиран по туининг програмата за НПО на Европейската Комисия за 2008г. Бюджет
на АПБ по проекта: 3325 лева. Период на изпълнение: април – октомври 2008 г.
АПБ бе партньор на Сдружение Зелени Балкани, което имаше водеща роля за
изпълнението на този проект. Основната насоченост на проекта бе:
 Повишаване капацитета на Сдружение Зелени Балкани и АПБ за планиране,
подготвяне и управление на проекти от Европейски програми и фондове, чрез
трансфер на знания и умения;
 Повишаване знанията и уменията на Зелени Балкани и АПБ за сътрудничество и
партньорство с обществеността, бизнеса, министерствата и местните власти в
контекста на изпълнение на европейските политики за околна среда и устойчиво
развитие, чрез обмен на успешни практики;
 Повишаване капацитета на НПО за управление на ЗТ и НАТУРА 2000 местата;
 Изграждане на трансгранично сътрудничество и партньорство за опазване на дивата
природа.
Сред конкретните резултати постигнати по проекта с активното участие на АПБ могат да
се посочат: 1) проведен семинар и съпътстващо обучение (3 дни) в Поморие за
повишаване капацитета за участие в европейските програми и фондове в сектора Околна
среда. Участваха общо 11 представителя на 8 природни парка и бяха направени 6
презентации относно опита на парковите дирекции и АПБ в изграждане на партньорства с
местни и международни организации и изпълнение на международни проекти. Бяха

изготвени 4 проектни предложения между АПБ, паркови дирекции, Зелени Балкани и
Регинолен парк Делта дел По (Италия); 2) участие на представител на АПБ в работна
визита и фестивал в Комакио, Северна Италия – представяне на българския опит, дейност
на АПБ, създаване на партньорства с италиански организации, пренос на добри практики,
обмяна на опит. 3) Участие в Еко-Фестивал „Поморийско Езеро” – представяне на
материали и информация за Българските природни паркове.
ПРОЕКТ „РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕЖИМИ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИ
ПОПАДАЩИ В НАТУРА 2000”
Проектът е финансиран от GTZ в рамките на програмата за подпомагане на аграрни и
горскостопански структури в Родопите. Общ бюджет на проекта - 12 000лв. Период на
изпълнение: август – декември 2008.
В резултат от изпълнението на проекта са разработени режими за всички горски типове
природни местообитания, разпространени на територията на страната.
ПРОЕКТ „ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА
БЪЛГАРСКИТЕ ПАРКОВЕ” - финансиран по програмата „Място за живот” на
Екообщност. Бюджет на проекта: 6000 лева. Период на изпълнение: октомври 2008г –
март 2009 г.
Цели на проекта: (i) популяризиране на Българските природни и национални паркове,
като територии съхраняващи и опазващи ценни природни местообитания, растителни и
животински видове; (ii) даване гласност и изнасяне на актуална информация за
проблемите в Българските природни и национални паркове; (iii) изготвяне на съвместна
визия и план за действие с цел опазване, съхраняване и развиване на характерния и желан
облик на природните и национални паркове в България.
Дейности: 1. Изготвяне и разпространение на информационни материали за Българските
паркове; 2. Създаване на изложба с фотографии и плакати посветена на Българските
паркове; 3. Изготвяне на съвместна визия и план за действие за запазване на характерния
облик на Българските паркове.
В рамките на отчетния период продължи работата по дейностите свързани с разширяване
на площта на ПП Русенски Лом и подпомагане инициативите за разработване и приемане
на плановете за управление на ПП Шуменско плато, Българка, Беласица и Врачански
Балкан. В рамките на дейността на Асоциацията бяха извършени редица действия по
линията на информирането и контрола, опазването и развитието на системата от защитени
територии и природни паркове.

