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“Асоциация на парковете в България” (АПБ) е неправителствена организация с идеална цел, 

създадена в обществена полза. Тя е учредена на 28.01.2003 г. в София. Към настоящия момент в 

нея членуват 11 колективни члена с правомощия по управление на зашитени територии (дирекции 

на природни паркове в България) и 15 индивидуални члена (активни граждани, подкрепящи 

опазването на биоразнообразието и застъпничеството за политики за устойчиво развитие). 

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 2012 година Асоциацията на Парковете в България (АПБ) работи основно по следните 

теми: 

 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 2012 Г : 

ПРОЕКТ „ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С УСТОЙЧИВОТО 

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”. Проектът се финансира от Българо-швейцарската 

програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското 

общество. Общата му стойност е 4 790 000 швейцарски франка, от които 590 000 швейцарски 

франка е съфинансирането от българските партньори. Проектът ще се изпълнява в района на 

Централна и Западна Стара планина и обединява усилията на 11 партньорски организации: 

четири швейцарски (Фондация SAVE, Про Натура/Приятели на Земята – Швейцария/, REDD, 

BirdLife Switzerland (SVS)), и седем български партньори (Фондация „Биоселена“ за 

биологично земеделие, Развъдна асоциация за местни породи овце, Асоциацията на Парковете в 

България, Българска фондация Биоразнообразие, WWF Дунавско-Карпатска програма 

България, Българското дружество за защита на птиците) в девет зони от мрежата Натура 2000 в 

Западна и Централна Стара планина. Партньорите по проекта са си поставили амбициозната 

задача да докажат, че местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват 

безконфликтно и да допринасят за повишаване на качеството на живот в селските райони на 

България. 

Общата цел на проекта е да се направи връзка между запазването на биоразнообразието и 

развитието на селските райони в териториите с висока природна стойност чрез устойчиви 

пазарни механизми и засилено участие на обществеността. 

Проектът стартира през септември 2012 г и за периода до септември 2015 си е поставил 

следните конкретни цели: 

 Прилагане на най-малко три схеми за плащане на екосистемни услуги, чрез което ще се 

запазят 15 000 хектара ценни природни местообитания;  

 Качествени храни, произведени в рамките на проекта, да бъдат предлагани на фермерски 

пазари в София, Монтана, Троян и Карлово; 

 Най-малко 30 ферми от района на проекта, които произвеждат и продават качествени 

храни с висока добавена стойност, да бъдат подпомогнати; 

 Пет местни бизнеса, които активно подпомагат опазването биоразнообразието 

(подкрепящи биоразнообразието бизнеси – ПББ) да бъдат финансирани; 

 Опазване на 27 български редки породи чрез ДНК лаборатория, което да допринесе за 

генетичната чистота на местните породи и да подобри тяхното субсидиране; 

 Повече от 75 000 души да се запознаят с продуктите и услугите, създадени в хода на 

проекта, по време на националните и регионални промоционални събития; 

 Най-малко 5000 деца и младежи да бъдат обучени в новосъздадената Детска природна 

академия – съвременен модел за интерактивно екологично образование и работа с деца 

на закрито и открито; 

 Годишните награди за Биоразнообразието да отличат най-добрите примери в опазването 

на природата и развитието на бизнеси, щадящи природата; 

 Проектът да бъде катализатор на различни инициативи на гражданското общество. 

 

Дейностите на АПБ в рамките на партньорския проект включват: 

- Развитие на капацитета на администрациите, отговорни за управлението на защитените 

територии чрез провеждане на ежегодни обучения, фокусирани върху съвременни иновативни 

практики на мениджмънт на природните ресурси и диверсификация на приходите в работата 

на администрациите. 



- Развитие на критерии за финансова подкрепа на подкрепящи биоразнообразието бизнеси 

(ПББ) и управление на програма за финансовото им подпомагане 

- Застъпничество за развитие на правната рамка съобразно целите на проекта, консултации и 

намеса при критични случаи на законови нарушения по отношение на законодателството за 

околна среда в целевия район на проекта и интегриране на препоръките на партньорите в 

развиваното в Република България законодателство. 

 

В рамките на 2012 г. АПБ осъществи: 

- Подготовка на обучение за 80 представителя на администрациите, отговорни за управлението 

на защитените територии. 

- Консултативни срещи с местната общност и администрациите, отговорни за управлението на 

защитените територии за разработване на критерии за финансова подкрепа на подкрепящи 

биоразнообразието бизнеси (ПББ) 

- Застъпничество по 4 критични казуса случаи на законови нарушения по отношение на 

законодателството за околна среда в целевия район на проекта: 

1. Продажба на високопланински пасища от държавния поземлен фонд, попадащи в 

рамките на националната екологична мрежа НАТУРА 2000. АПБ проведе кампания за 

спиране на продажбите на селскостопанските земи в защитените територии и 

защитените зони от НАТУРА 2000 до момента на приемане на плановете им за 

управление с искания за изключване на земеделските земи в защитени територии от 

търговията.  

2. Застъпнически дейности чрез работни срещи и официални запитвания към 

Министерството на земеделието и храните и Министерството по околната среда и водите 

за осигуряване на възможности за заплащане на фермери, чиито земи попадат в НАТУРА 

2000 зони по Директивата за местообитанията. АПБ идентифицира, че източникът за 

неплатени компенсации за собственици на земеделски и горски парцели в НАТУРА 2000 е 

липсата на заповеди за обявяване. Съответно бяха изискани действия на администрациите 

по утвърждаване на заповедите за зоните в НАТУРА 2000 по Директивата за 

местообитанията. 

3. Застъпнически дейности пред МЗХ за мерки срещу голите сечи в защитени територии 

4. Информационни и застъпнически дейности за изпълнение на задълженията на България по 

спазване на Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в 

процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда 

(Орхуската конвенция). След официалното решение през 2012 г на Съвета на Конвенцията, 

че българският Закон за устройство на територията е в нарушение с изискванията на 

Конвенцията АПБ предприе серия от срещи и медийни изяви за изискване на промяна в 

законодателството.. Противоречието на ЗУТ спрямо Конвенцията е в липсата на достъп до 

правосъдие за природозащитните НПО и гражданското общество в случаи на приемане на 

Общите общински устройствени планове, Подробните устройствени планове и 

разрешенията за строителство. Предложенията на АПБ за промяна на ЗУТ бяха изпратени 

от Главния секретар на Президента на Република България, до Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството и до Министъра на околната среда и водите. 
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