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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 2009 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; 

 консервационни дейности за опазване на приоритетни природни местообитания и 

видове за България; 

 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; 

 Изграждане на капацитет за по-добро управление на системата от защитени 

територии; 

 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 2009 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. През изтеклия период са закупени земи основно в района на Поломието. 

Всички закупени земи от началото на проекта се стопанисват с цел опазване на 

съответните хабитати и асоциираните с тях видове. 

ПРОЕКТ „ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА 

БЪЛГАРСКИТЕ ПАРКОВЕ” - финансиран по програмата „Място за живот” на 

Екообщност. Период на изпълнение: октомври 2008г – март 2009 г.  

Проектът „Информационна кампания за проблемите на Българските паркове „ е 

изпъленен в периода от 20 Октомври 2008 г. до 30 Септември 2009 г. от Асоциацията 

на парковете в България. Първоначалният край на проекта (15.Май.2009 г.) удължен 

със съгласието на Екообщност.  

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. В рамките на проекта са организирани 3 изложби с 

информационните материали посетени от над 1000 човека: 

- 5 Август – фестивал Беглика ’09 в Родопа планина. Изложбата е посетена от 

над 100 човека (http://www.bluelink.net/index.shtml?x=41720 , 

http://forthenature.org/news/881 , http://varhove.com/st_view.php?id=1179 ) 

- 18 Август - в градинката пред Народния театър „Иван Вазов”. Изложбата е 

посетена от над 400 човека ( http://www.bg-

parks.net/main.php?act=newsdetailed&rec=95 ). 

http://www.bluelink.net/index.shtml?x=41720
http://forthenature.org/news/881
http://varhove.com/st_view.php?id=1179
http://www.bg-parks.net/main.php?act=newsdetailed&rec=95
http://www.bg-parks.net/main.php?act=newsdetailed&rec=95


- 25 Август – пред НДК. Изложбата е посетена от над 700 човека. 

По време на изложбите са анкетирани доброволно около 20 посетители относно 

тяхното отношение към изложбата, природните паркове и проблемите в тях. 

Резултатите са представени на: 

http://www.bg-parks.net/main.php?act=newsdetailed&rec=95 .  

Готовата изложба е свободна за ползване от всички заинтересувани организации. АПБ 

има трайна практика да предоставя свои изложби на училищата в България. 

Дигитални варианти на брошурата и дипляната са качени на страницата на АПБ 

http://www.bg-parks.net (Категория Библиотека/българските паркове). Хартиените 

варианти са разпространяват сред обществото по време на изложбите и директно от 

информационния център на АПБ, с което за сега са достигнали до над 1000 човека. 

Създадена е добра база от информационни материали за дългосрочното 

популяризиране на природните паркове в България. Проектът в своята цялост не 

представлява отделна природозащитна акция, а е част от цялостната кампания на 

коалицията „За да остане природа в България” за популяризиране на защитените 

територии в България и привличане интереса на обществото върху проблемите в ЗТ.  

 

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТЕЩИ В ЗАЩИТА НА 

ПРИРОДАТА, ЗА МОНИТОРИНГ И РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВИ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРАКТИКИ, ИЗПОЛЗВАЙКИ МЕТОДИ НА 

ДИСТАНЦИОННИТЕ НАБЛЮДЕНИЯ (RS4NP)”  
През 2009 г. АПБ заедно с четири Дирекции на Природни паркове, участваха като 

партньори в изпълнението на тристранен проект между Белгия, България и Македония. 

Проектът е част от Фламандскo програма за сътрудничество със страните от Централна 

и Източна Европа. Изпълняващи организации са Aurea Imaging – водеща организация и 

партньор от фламандска страна; ДПП Персина, ДПП Русенски Лом, ДПП Странджа, 

ДПП Българка и Асоциация на парковете в България от българска страна; 

Министерство на околната среда и пространственото планиране и Балканска Фондация 

за устойчиво развитие от македонска страна. Общата стойност на проекта е 157 000 

евро, като 70 000 евро от тях са предоставени от Фламандското правителство, а 

останалите са принос на партньорите.  

Основната цел на проекта бе да се изградят необходимите умения и знания сред 

българските и македонски специалисти по провеждане на мониторинг и при 

съставянето на доклади за състоянието на защитените зони и територии чрез 

ползването на модерни методи за анализ и контрол на промените в земеползването. 

Проведени бяха обучения по интерпретация на сателитни снимки и обучения относно 

задълженията за мониторинг и редовни доклади за състоянието на защитените зони от 

мрежата НАТУРА 2000, при чието провеждане и съставяне анализът на спътникови 

снимки играе много важна роля. По време на курсовете възможност за участие имаха и 

останалите седем Дирекции на Природни паркове в България. Обученията дадоха 

възможност за обмяна на опит между колегите от двете страни. Проектът може да се 

разглежда като продължение на успешно проведения през 2007 г. проект БУЛГАНАТ с 

участието на фламандски партньори и две Дирекции на природни паркове в България. 

Тогава бяха проведени обучения по използване на географски информационни системи. 

Целта на описания проект бе задълбочаване и надграждане на тези познания. 

 

ПРОЕКТ „ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА В БЪЛГАРИЯ” 

Донор: Фонд за НПО от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез Финансовия 

механизъм на европейското икономическо пространство; Фондът е управляван с 

България от Фондация ЕкоОбщност и ФРМС 

http://www.bg-parks.net/main.php?act=newsdetailed&rec=95
http://www.bg-parks.net/


Координатор: Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Асоциация на 

парковете в България, Асоциация „Планини и хора” и ЕС За Земята 

Продължителност: 01.03.2009 / 30.04.2010 

Стратегическата цел на проекта е да стимулира развитието на зараждащото се активно 

гражданско общество като основен механизъм за опазването на природата. Дейностите 

бяха фокусирани в 5 заплашени от унищожаване защитени територии и зони в следните 

географски райони: северно и южно Черноморие, Рила, Родопи и Пирин. Целевите 

групи по проекта бяха широката общественост и представителите на гражданското 

общество, отговорните институции в Европа и България, европейски и български 

медии, научната общност и социално отговорния бизнес. 

В рамките на проекта бе извършено следното: 

Анализ на заплахите от проектите и разработване на алтернативни екологични оценки;  

Подготовка на научно, аналитично и юридически аргументирани становища и сигнали 

за нарушения в Натура 2000 зоните;  

Проучване на нагласите на местните общности в 5те моделни района ; 

Информационни акции по места ; 

Укрепване и популяризиране на Коалицията „За да остане природа в България”  

Организиране на обучения за участниците в Коалицията ; 

Произвеждане на информационните материали на Коалицията.  

Организиране на акции и събития в София, в големите градове, в застрашените райони;  

Подготовка и разпространение на редовен двуезичен електронен бюлетин на 

Коалицията;  

Представяне на дейността на Коалицията и проблемите чрез участие в различни 

форуми и събития.  

 

ПРОЕКТ „ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР БЪЛГАРКА – МОДЕЛ ЗА 

ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ ЧРЕЗ АЛТЕРНАТИВЕН 

ТУРИЗЪМ И УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИТЕ” 

Проектът се финансира от UNOPS чрез програмата за България „ГЕФ малки грантове”.  

Проектът стартира през пролетта на 2009 г и ще приключи в края на 2010г. Очакваните 

резултати по проекта са свързани с разработването и реализирането на модели за 

опазване на биоразнообразието чрез прилагане на практики за устойчиво ползване на 

земите и създаване на добра база за осъществяване на алтернативен туризъм. Пилотен 

район за изпълнение на дейностите по проекта е природния парк Българка, където ще 

бъде изграден и демонстрационния център.  

 

ПРОЕКТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВИДРАТА В 

ЗАПАДНИ РОДОПИ  

Проектът се финансира по програма на проект GEF/UNDP проект „Родопи”. В резултат 

от изпълнението на проекта са създадени множество информационни и 

интерпретационни материали и елементи, както и табла и други съоръжения, които са 

инсталирани на приоритетни места в западни Родопи. Друга част от дейностите бяха 

изцяло консервационни, като целта им беше да се подобри опазването на видрата и да 

се създадат благоприятни условия за развитие на популацията на вида в моделния 

район. Общата продължителност на проекта бе 4 месеца през лятото на 2009г. 


