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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.  

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 2017 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. 

 



През 2017 година приключи финансирането на дейността на шестгодишният ни проект „Да 

свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” изпълняван 

съвместно с нашите партньори. 

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. Нашият принос към проекта бе в размер на 

40 000 лева, а помощта от Швейцарското правителство за шест години бе в размер на 553 

126,97 лева. От тях към представителите на бизнеса бе направено рефинансиране от наша 

страна в размер  на  332 924,86 лева.  Остатъка от 260 202,11 в рамките на шест години  или 

средногодишно по 43 хиляди лева бе използван за провеждането на обучения, изготвянето на 

анализи и становища, командировки и външни услуги като офис, телефон и т.н.  

Проектът се изпълняваше в района на Централна и Западна Стара планина и обединява 

усилията на 10 партньорски организации: четири швейцарски (Фондация SAVE, Про 

Натура/Приятели на Земята, REDD - Мрежа за обмен и устойчиво развитие и Швейцарска 

лига за защита на птиците/BirdLife Switzerland), и шест български партньори (Фондация за 

биологично земеделие „Биоселена“, Асоциацията на парковете в България, Българска 

фондация Биоразнообразие, WWF Дунавско-Карпатска програма България, Българското 

дружество за защита на птиците, Изпълнителна агенция за селекция и репродукция в 

животновъдството) в девет зони от мрежата Натура 2000 в Западна и Централна Стара 

планина.  

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. 

В рамките на проекта АПБ изпълни следните дейности 

1. Проведени 5 петдневни обучения за експерти ангажирани в управлението на 

защитените територии и зони. В тях взеха участие  260 експерти от 106 институции, 

организации и фирми включително всички дирекции на национални и природни паркове, 8 

РИОСВ, 6 РДГ, 4 държавни горски предприятия, 35 НПО, 8 академични институции, 5 

министерства и  19 търговски дружества. Изнесени са лекции от 100 обучители на 120 

различни теми.  През 2017 година беше проведено обучението в с. Чифлика, общ. Троян – от 

24-28 април 2017. Тези обучения нямаше как да бъдат реализирани толкова успешно без 

участието на нашите членове Зорница Стратиева, Николай Ненчев, Добромира Димова, Нели 

Дончева. Ал. Дунчев, Симеон Арангелов, Цонка Христова, Мая Радева, Ст. Златаров, Ю. 

Тумбаркова, Ив. Иванов  и служителят ни Вера Стаевска.. 

 

2. Финансиране на осем  поддържаши биоразнообразието бизнеси (ПББ): 

 за алтернативен туризъм, базиран на фотолов. Проектът се изпълнява от Спация 

Уайлдлайф ООД с подкрепа в рамките на "За Балкана и хората" на стойност 25 000 лв;  



 за производство на сладка от горски плодове чрез щадящи природата методи на бране 

и обработка. Проектът се реализира от Синевка ООД на територията на с. Превала. 

Финансовата помощ е в размер на 18 000 лв.;  

 за стопанисване на традиционни породи и високопланинска паша в м. Узана. 

Проектът се изпълнява от Аренариа БМ ООД. Финансовата подкрепа на проекта 

възлезна на 20000 лв.; 

 за производство на продукти, базирани на природосъобразно ползване на местни 

билки. Бизнсът се реализира от Био Земя ЕООД, а финансовият принос е в размер на 

20364,15 лв.; 

 за екотуризъм в с. Съботковци, намиращо се в близост до Природен парк Българка. 

Бизнесът се изпълнява от Боженски чифлик ЕООД, а финансовата подкрепа е на 

стойност от 20364,15 лв; 

 за запознаване посетителите с флористичното разнообразие на Западна Стара 

планина. Проектът се изпълнява от ПиМ Консултинг АД. Финансовата подкрепа за 

този проект е в размер на 15063,47лв. 

 за производство на восъчни основи в Централен Балкан. Проектът се изпълнява от 

земеделски проиводител Цвятко Начев. Финансовата подкрепа за този бизнес възлезна 

на стойност 18765,47 лв. 

 Създаване на място за еко-туризъм в местността „Черни камик“, в землището на село 

Желен, община Своге. Бизнесът се реализира от Сдружение Тринога, а финансовата 

подкрепа е в размер на 22599,12 лв. 

Финансовият принос в рамките на проекта за подкрепа на поддържащите биоразнообразието 

бизнеси възлезна на163 933,48  лв. 

Специално трябва да отбележим приноса към дейността на Нели Дончева, Зорница 

Стратиева, Симеон Арангелов и Мая Радева. 

3. Финансиране и въвеждане на пет схеми за устойчиво финансиране на защитени 

територии и зони, които да генерират приходи в защитени територии и да финансират 

дейности в НП Централен Балкан и ЗЗ Западна Стара планина в размер на 168991,38 лева.. 

 за велотуризъм – с обща сума на финансова подкрепа от проект „За Балкана и Хората“ 

от 37544,40 лв. Бизнесът се изпълнява от Байк Венчърс ООД на територията на 

Западна Стара планина; 

 за производство на сувенири от дърво. Проектът се изпълнява от Антов Меларт ЕООД 

в с. Меляне – с финансова подкрепа от проекта в размер на 27408,60 лв; 

 за изграждане демонстрационен център за дегустация на млечни продукти в с. 

Превала, общ, Чупрене с финансова подкрепа от проекта в размер на 30730,00 лв. 

Бизнесът се изпълнява от „Синевка“ ООД; 



 за изграждане на демонстрационен център за стари традиции и направа на кори за 

баници в с. Ягода, общ. Берковица от Кооперация „Каряна“ с финансова подкрепа в 

размер на 40198,50 лв.; 

 за изграждане на многофункционален център за защитените територии с финансов 

принос от проекта в размер на 33109,88 лв. Бизнес идеята се осъществява от ЕТ „ЕЛФ 

– Светослав Тодоров“ на територията на с. Драшкова поляна. 

Специално трябва да отбележим приноса към дейността на Зорница Стратиева, Симеон 

Арангелов  и Николай Ненчев. 

4. Разкриване на конфликтни случаи в защитните територии и участие в подобряването 

на природозащитното законодателство. В рамките на отчетния период бяха идентифицирани 

над 30 случая и подпомогнати местни инициативни групи и отделни граждани от различни 

населени места.  Трябва да отбележим тук активната роля на нашите членове Ал. Дунчев, С. 

Арангелов, Зорница Стратиева, Иван Камбуров, Ст. Златаров, Д. Димова, М. Радева, и Тома 

Белев. 

5. Предложени и приети промени в нормативната база 

Промени в 11 Правилника за дейността на дирекциите на природните паркове насочени към 

осигуряване на професионално управление.   

Промени в ЗУЧК ,  включително изменения в  ЗГ, ЗОЗЗ, ЗБР, ЗКИР с цел въвеждане на 

забрана за строителство върху дюни,забрана за сделки с дюни държавна собственост. 

Задължение за отразяване на дюните в кадастралните карти и регистри. Създаде се 

определение за дюни. 

Промени в ЗУЧК  с цел да се създаде задължение границите на зоните А и Б да се отразят в 

кадастралните карти и КВС. 

С промени в ЗУТ  общините са задължиха да публикуват проектите и приетите общи и 

подробни устройствени планове на интернет страниците си 

Промени в ЗООС и ЗБР с цел решенията и становищата в тях да произвеждат последствия 

едва когато са влезли в сила. 

Промяна на ЗУТ и задължаване на общините да разработят ОУП.  

Участие в работни групи за изработване на Наредба за обществените екосистемни ползи от 

горите и за промени в Наредбата за сечите. 

Разработване на становища за изменение на Закон за горите, Закон за устройство на 

черноморското крайбрежие, Закон за опазване на земеделските земи, Закон за биологичното 

разнообразие, Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за устройство на територията, 

Закон за туризма, Закон за лова и опазването на дивеча, Закон за концесиите, Закон за спорта, 

Закон за устройство и застрояване на Столична община. 

Разработване на становища за изменение на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г.за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони , Наредба за 



условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда , Наредба 

за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Наредба за 

условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони, 

Наредба № 8 за сечите в горите, Наредба за определяне на обезщетенията за възмездни 

обществени екосистемни ползи от горските територии по реда на чл. 249, ал. 8 от Закона за 

горите, Наредба № 18 от 07.10.2015 за инвентаризация и планиране в горските територии, 

Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - 

изключителна държавна собственост, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и 

съдържанието на устройствените планове, Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и 

опазването на горските територии.  

Разработване на становища по Правилник за дейността на Висшия експертен екологичен 

съвет и  Правилник за функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети,   

Специално трябва да се подчертае ролята на нашите членове А. Дунчев, Нели Дончева и 

колегите от ВВФ с чието партньорство бе изпълнявана дейността, като и членовете Зорница 

Стратиева , Милко Белберов, Ив. Иванов, Ю. Тумбаркова и Тома Белев. 

6. Разработване на доклад  за правната рамка за опазване на ландшафта. Пилотно 

прилагане чрез разработване на  предложения за Защитен ландшафт обхващащ връх Звездец  

в общините Горна Малина и Ботевград. Провеждане на срещи и участие в обществено 

обсъждане на ОУП на Горна Малина и с кметовете на двете общини. Защитения ландшафт 

обхваща гори във фаза на старост и съществуващи защитени местности в прохода 

Арабаконак. Трябва да отбележим приноса на нашия доброволец Деси Алексова. 

7. Подготовка на номинационни формуляри за два биосферни парка включващи 

досегашните резервати Боатин, Джендема, Стенето, Царичина и Узунбуджак, на обща площ 

от 450 000 ха.  Двата парка Централен Балкан и Странджа са одобрени от годишната 

конференция на МАВ комитета на ЮНЕСКО през 2017година. Тази дейност бе изпълнена 

съвместно с БФБ. 

8. На третия национален търг на държавни земеделски земи се обявиха т за продажба   

имоти в защитени територии и защитени зони, както  и  върховете Ком и Миджур от Западна 

Стара планина, връх Богдан от Средна гора, ливадите Куртово в Рила планина, билните 

пасища и върховете Шапка, Църни камък и Кулиците в Осогово. АПБ събра на данни, 

направи ГИС анализ и подготви и реализира кампания.  В рамките на нея се направиха срещи 

с МОСВ и МЗХ за изключване на имотите в ЗТ и ЗЗ. Разработиха се предложения до МЗХ.  В 

резултата на кампанията с писмо на МЗХ над 40 000 декара  пасища и ливади в Натура 2000 

защитени зони са изключени от търга вкл, имотите на Защитени местности Чупренски буки 

(БЗ Чупрене) , Миджур, Чаирите, Бургаски солници (БЗ Атанасовско езеро) , Река Веселина,  

Зелени рид (БЗ Църна река) , Невида (БЗ Богдан). 

9. Финализиране на осемгодишни усилия за нормативно опазване на горите в Натура 

2000. На основата на разработените от АПБ  Режими за устойчиво стопанисване на горите в 

НАТУРА 2000 през 2008 година и последващото им одобряване от  ИАГ и НСБР и 

включването им в нормативната база даде основание в рамките на проекта да се представят 

предложения за засебването  на 10 %  процента от горите в Натура 2000 мрежата като Гори 



във фаза на старост. В рамките на проекта бяха дадени предложения и изказани становища по 

предложенията на Държавните горски предприятия.  Като краен резултат от въздействието – 

в края на 2016 година 109 300 ха ГФС бяха обявени със заповед на министъра на земеделието 

и в тях не могат да се извършват стопански дейности. Специални благодарности за огромните 

усилия на нашите членове Александър Дунчев и Нели Дончева и всички колеги от ВВФ, БФБ 

и СДП Балкани. 

10. Разработване и внасяне на становища и предложения по Актуализация на плана за 

управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015-2024, Проект за  План за управление 

на Национален парк Пирин, Проект за актуализация на Плана за управление на НП „Рила“ за 

периода 201-2024 г, План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Черноморски 

район за басейново управление (ЧРБУ), План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 

в Западнобеломорски район за басейново управление (ЗБРБУ) 2016-2021 г., План за 

управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район за басейново управление 

(ДРБУ) 2016-2021 г., План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Западнобеломорски 

район (ЗБР), План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски (ИБР) за 

периода 2016-2021 г., План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Черноморски район 

(ЧР) за периода 2016-2021 г., План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски 

район (ДР) за периода 2016-2021 г., Морска стратегия на Република България с Програма от 

мерки с период на действие 2016-2021 г., План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 

в Източнобеломорски район за басейново управление (ИБРБУ) 2016-2021 г., Интегрирана 

транспортна стратегия (ИТС) в периода до 2030 г., План за управление на НАционален парк 

„Централен Балкан“, План за управление на Природен парк „Беласица“, Стратегическия план 

за развитие на горския сектор 2014-2023г., Отчет по Националната стратегия за развитие на 

горския сектор в Република България за периода 2013-2020 г. Тук трябва да отбележим 

приноса на Ал. Дунчев, Зорница Стратиева, Д. Димова, Ив.Камбуров , С. Арангелова, С. 

Арангелов и Тома Белев. 

Други дейности на АПБ 

През 2017 година бяха изработени и представени пред компетентните органи становища по 

следните проекти и доклади: 

 Проект за почистване на коритото на река Батова в границите на поддържан резерват 

Балтата и изграждане на хидротехнически съоръжения, заплашващо да увреди 

хидрологичният режим на резервата. За съжаление становището ни не бе взето под 

внимание и сега заливната гора в резервата е заплашена от осушаване.  

 Добив на пясък и чакъл от леглото на река Дунав „участък Мишка“ заплашващо да 

унищожи места за хранене и струпване на голям брой водоплаващи птици и островите 

Мишка 2 и Мишка 3. 

 Строителство на вкванционно селище Обзор бийч и спа ресорт Белк сии. ,заплашващо 

да унищожи устието на река Двойница. 

 Становище по актуалиазация на План за управление на НП Пирин. 

 Становище по ЗИД на ЗУЧК изработен от Министерство на туризма. 



 По проект на заповед за обявяване на защитена зона Калиакра и изменение на 

заповеди за защитени зони Калиакра, Белите скали и Било. 

 Проект за промени в план з а управление на НП Пирин  

 Искане до президентът за налагане на вето върху закона за държавния бюджет за 

2018г. поради намаление на средствата за опазване на горите с 7%. 

 Становище по ЗИД за ЗООС. 

 Становище по ЗИД за АПК. 

 Искане до президента за налагане на вето върху изменението на ЗООС. Президента 

наложи вето, но НС го отхвърли. 

 Становище по Национален план за действие за енергия от биомаса 2018 – 2027 

 Становище по проект на МС за сключване на допълнително споразумение за 

изменение на концесионният договор в НП Пирин. 

 Становище по ОУП на община Копривщица. 

 Становище по ОУП на Сапарева баня. 

 Становище по „Инвентаризация и експертна оценка на растителността в 

лесопарковата част на Борисовата градина“ 

През периода бяха подготвени и изпратени следните жалби по административен път: 

 До МОСВ срещу решение на РИОСВ Бургас  БС-2-ОС/2017 по оценка на 

съвместимост относно Строителство на ваканционно селище Обзор бийч и спа ресорт 

Белк сии. Решението не е отменено от МОСВ. 

 До МОСВ срещу Решение № БС – 5 – ОС /23 май 2017  г. на Директора на РИОСВ 

Бургас по оценка за съвместимост относно инвестиционно предложение 

„Изграждане на курортен комплекс, включващ „Алепу Вилидж“ в ПИ 67800.49.27 и 

„Алепу-Бриз Вилидж“ в ПИ 67800.12.423, 67800.12.420, 67800.12.421, 67800.12.422, 

както и съпътстващата дейност по укрепване на регистрирано свлачище в ПИ 

67800.49.27, местност „Алепу“, землище на гр. Созопол, община Созопол“  с 

възложители: „АЛЕПУ ВИЛИДЖ“ АД, „БРИЗ 2000“ ООД и „ГБС ТУРС“ ЕАД». 

Решението е отменено от МОСВ. 

 До МОСВ срещу становище по ЕО МО-5-5/2017 на директора на РИОСВ Монтана за 

Туристическа и ски зона Миджур, заплашваща защитените зони в района на Западна 

Стара планина. Становището не е отменено от МОСВ.  

 До МЗХГ срещу три заповеди на БАБХ 13-1233/9.05.2017, 11-657/27.03.2017 и 11-

658/27.03.2017 за разрешаване на използването на неоникотиноидни препрати 

увреждащи популациите на дивите и домашните пчели. МЗХГ не приключи 

процедурата . 



През периода бяха подготвени и изпратени следните жалби по съдебен път: 

 Срещу Решение ЕО-1/2017 година на МОСВ да не се подлага на ЕО актуализация на 

План за управление на НП Пирин. 

 Срещу становище по ЕО МО-5-5/2017 на директора на РИОСВ Монтана за 

Туристическа и ски зона Миджур, заплашваща защитените зони в района на Западна 

Стара планина. 

Работа с местните общности и общините 

 Заедно с представители на община Ботевград, ИБЕИ и НПНМ се предприеха стъпки  

за спасяване на защитена местност – Мухалница, съхраняваща най-дългата миграция в 

света на жаби ( в случая планинска жаба)  

 По данни от  местни хора подадохме сигнали до БДДР за замърсяване на река Сеячка 

от село Славяново до язовир Каваците община Попово.  

 По данни предоставени от местни рибари бе изпратен сигнал до РИОСВ Пловдив и 

БДИБР за осушаване на река Въча в района на гр. Кричим. 

 По данни предоставени от туристи бе подготвен и изпратен сигнал до РЗИ Перник, 

БДЗБР за нарушаване на режима на СОЗ на язовир Студена от телевизионното 

реалити „Фермата“. Органите установиха нарушенията и предприеха стъпки за 

преустановяването им. 

 По данни на туристи бе подаден сигнал за незаконно строителство на параклис в 

района на хижа Алеко. При проверката се оказа че е извършено незаконно 

строителство. 

 По данни на туристи бе подаден сигнал за незаконна писта в района на х. Рилски 

езера. Проверката на МОСВ показала че в района на хижата никога не са се карали ски 

и не се карат. 

 По сигнал на НПО от Кресна депозирахме сигнал в прокуратурата в Благоевград за 

отравяне на лешояди в района на Кресненското дефиле. 

 Съвместна работа с инициативна група от с. Дъбовица по незаконни сечи в района. 

 Съвместна работа с инициативна група от Самоков по застрояването на КК Боровец 

/Изготвени анализи и проучвания 

На базата на заявление по ЗДОИ бе изготвен анализ на капацитета на всички областни управи 

по прилагането от тях на Закона за биологичното разнообразие, вкл. назначени служители и 

издадени от тях актове по чл. 124,125 и 128 в и наказателни постановления  по чл.130. 

Установи се, че за 2014,2015 и 2016 няма издаден нито един АУАН или НП от областните 

управи по ЗБР, като едва в две от тях има назначени служители по контрола, вкл. по ЗБР. 



Разработен бе анализ на планирането и реализирането на ос 3 Натура 2000 и биоразнообразие 

на  ОПОС, който бе представен на МОСВ. Установен е висок риск от разпиляване и 

неефективно използване на средствата, като най-високия риск е при механизма ВОМР. 

Независимо че анализа бе изпратен и бяха проведени срещи вкл. с директора на ОПОС и 

министър Нено Димов, председателя на Комисията по околна среда в НС и председателя на 

Комисията по европейски въпроси в НС, през 2017 година не се напредна по намаляването на 

рисковете. Анализа бе изпратен и на ЕК. 

Анализ на изпълнението на ОПОС 2007 -2013. 

Анализ на изпълнението на Закона за отпадъците и по специално наказания на физическите 

лица по чл.133 ал.1.т1 в трите общини в които има плажове за природосъобразен туризъм. 

Проучването показа, че в общините Царево и Бяла няма наказано нито едно физическо лице, 

а в община Каварна има наказани 8 лица.  

Участие в комисии 

Участие в работна група за изменение на Наредба 8 за сечите към ИАГ - МЗХГ 

Участие в заседания на Националният комитет по Програмата „Човек и биосфера“ на 

ЮНЕСКО към БАН 

Участие в комисия на Столична община по приемане на „Инвентаризация и експертна 

оценка на растителността в лесопарковата част на Борисовата градина“ 

Участие в работна група на ИАГ по изработване на Наредба за определяне на 

обезщетенията за възмездни обществени екосистемни ползи от горските територии по 

реда на чл. 249, ал. 8 от Закона за горите. 

Участие в работата на ВЕЕС 

През 2017 година Асоциацията на парковете в България стана член на EUROPARC 

Federation.  

През 2017 година бе проведено общо събрание на АПБ.  

В рамките на отчетния период  активите на организацията се увеличиха  49,108 декара ливади  

ливади в ПП Русенски Лом. За тази дейност принос имаха нашите членове Милко Белберов и 

Цонка Христова.  

През отчетния период  АПБ получи целеви дарения от Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество, Теленор, BCAF  и Любомир Попйорданов.  

 

Вносител : 

Тома Белев  

Председател на УС 


