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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 защитени
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
популяризиране на устойчивото развитие чрез баланс 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 2013 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;
Подпомагане генерирането на доходи от парковите и околопаркови територии, вкл. и
за местното население;
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;
Изграждане на екологична култура в българското общество.
Подпомагане прилагането на националното и международното законодателство и
успешни практики в областта на опазване на защитените територии, биологичното и
ландшафтното разнообразие.

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТИТЕ ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ 2013 г :

ПРОЕКТ „ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С
УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

I.

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 се изпълнява за периода септември 2012 г - септември 2016 г. със следните
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;



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 проекта през 2013 г. АПБ осъществи:
 Провеждане на обучение за 80 представителя на администрациите, отговорни за
управлението на защитените територии – април 2013 г.


Консултативни срещи с местната общност и администрациите, отговорни за
управлението на защитените територии за разработване на подкрепящи
биоразнообразието бизнеси (ПББ) и финансиране на 3 проекта на местни
предприемачи:

1) за алтернативен туризъм, базиран на фотолов; 2) за производство на сладка от горски
плодове чрез щадящи природата методи на бране и обработка; 3) за стопанисване на
традиционни породи и високопланинска паша.


II.

Застъпничество по 10 критични случаи на нарушения по отношение на
законодателството за околна среда.
ПРОЕКТ „АРХИВ ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ В БЪЛГАРИЯ В ПОМОЩ
НА УПРАВЛЕНИЕТО И ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

Проектът е финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия
механизъм на ЕИП за 2009 – 2014 г. http://www.ngogrants.bg/ С проекта и страницата му
„Архиви за природа“ - http://www.ekoarhiv.bg/ - АПБ цели да улесни устойчивото
управление и аргументирано вземане на решения по отношение на защитените територии в
България чрез публичен онлайн достъп до архивни документи. Дигиталният архив
предоставя структуриран и публичен онлайн достъп чрез съвременни технологични
формати до архивни документи за историята на управлението на защитените територии в

България. Те са описани според разработена за тях библиографска система и
дигитализирани с цел съхранение и достъп за работа в интернет. Документите в онлайн
архива на защитените територии са предоставени публично в интернет с цел овластяване
за аргументирана работа в защита на биоразнообразието на различни заинтересовани групи
- както НПО и публични администрации, работещи за опазване на защитените територии,
така и местни общности, бизнеси и неформални групи, политици, медии, активни
граждани и разследващи журналисти, борещи се за прозрачност и превенция на
корупцията в конкретни случаи на противоречиви инвестиционни намерения по
отношение на природните ресурси.
Проектът има продължителност септември 2013 г - септември 2014 г., като до края
на 2013 г бяха осъществени следните дейности:


Библиографска класификация на документите от архива за защитените територии –
налични фондове на Съюза за защита на родната природа (СЗРП), Министерството
на земеделието и държавните имоти (МЗДИ), на Асоциацията на парковете в
България (АПБ) и други институции;



Разработване на онлайн база данни на архива - http://www.ekoarhiv.bg/;



Дейности за популяризация на ресурсите на архива на защитените територии –
подготовка на изложба в метростанция СУ „Св, Климент Охридски“ на ключови
документи и съобщения да медиите.

19.05.2014 г.

Тома Белев

Гр. София

/Председател на УС на АПБ/

