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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 2010 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 2010 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 продължиха до края на 201о с финансиране от 

донора и собствено финансиране. 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 само 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 „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 

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 приключи в края на 2010г. 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 беше 

изграден съвместно с Дирекцията на парка Информационен център в Етъра.  

 

В рамките на дейността на Асоциацията за развитие на мрежата от защитени територии 

бе подготвена документация за възстановяване на защитния режим на първата 

българска защитена територия – прирофната забележителност Храстево край Девин, 

беше извършено проучване на биоразнообразието на територията и осигурена 

институционална подкрепа от Областната администрация, РДГ Смолян и ДГС Девин. В 

рамките на тази цел бе подготвен аи документация за разширяване на територията на 

Природен парк Русенски Лом и предвижване на процедурата по одобряване на Плана за 

управление на Природен парк Шуменско плато изготвен от АПБ. 

 


