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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 2018 година Асоциацията на Парковете в България (АПБ) работи основно по 

следните теми: 

През 2018 година бяха изработени и представени пред компетентните органи становища по 

следните проекти и доклади: 

 По проект за Национален план за действие за енергия . от горска биомаса 2018-2027 г. 

Голяма част от нашите предложения бяха приети и отразени в текста на финалният 

документ до МЗХГ.  

 По Доклад за Оценка за съвместимост на ОУП на община Шабла до МОСВ 

 По проект за ПРЗ на м.Симеоново – лифтова станция до Столичная община 

 Становище до МЗХГ относно износа на дърва за огрев добивани от държавните гори, 

което бе разгледано на първото заседание на Националния съвет по горите.  

 Становище до МОСВ по проект за намаляване на площта на резерват Калиакра 



 ДО КОСВ при 44 НС относно проект за изменение на ЗООС с цел спиране на 

законодателни промени премахващи санитарно-охранителните зони от Закона за 

водите. Това опасно предложение застрашаващо питейните води на всички българи бе 

отхвърлено от НС благодарение на общата отрицателна позиция на АПБ и 

сдруженията на учените хидролози и потребителите на питейни води. 

 По проект на PEFS български национален стандарт  

 По проект за концесия на рибарник в землището на с. Дуранкулак в границата на 

Защитени зони от Натура 2000 мрежата и незаконосъобразни текстове в процедурата. 

Част от предложенията ни баях приети. 

 До НС относно проект за изменение и допълнение на  АПК, увеличаващ съдебните 

такси за гражданите и бизнеса между 14 и 900 пъти и ограничаващ достъпа до 

правосъдие.  

 До Президента на Р България относно приетия проект за ЗИД на АПК с искане за 

налагане на вето. 

 До НС относно гласуване на наложеното вето на ЗИД на АПК. 

 До Президента на Р България с искане да сезира конституционния съд относно ЗИД за 

АПК 

 ДО Конституционния съд на Р България относно ЗИД за АПК 

 ДО НС, МФ,МЗХГ,МОСВ и ИАГ относно Законопроект за Закон за държавния 

бюджет за 2019 година с настояване за увеличаване на средствата отделяни за 

политиките за околна среда и за горите и дивеча. 

 До НС относно ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух 

 До РИОСВ Бургас, община Котел и кметство Медвен относно ДОВОС и ДОС на ИП 

„Добив на скално облицовъчни материали от находище Полето, землище на с. 

Медвен, Община Котел“ 

 До РИОСВ Велико Търново становище относно допълнен доклад по оценка за 

съвместимост (ДОС) на инвестиционно предложение за залесяване на имоти с 

№00095, 000096, 00097 с предмета и целите на опазване на защитена зона BG0000233 

Студена река 

 До НС относно ЗИД на Закона за опазване на земеделските земи позволяващ бърза 

урбанизация на най-ценните природни територии.  

 ДО президента с искане за налагане на вето върху ЗИД на ЗОЗЗ. Президента наложи 

вето, което НС прие.  

 Становище по ЗИД на закона за лова и опазването на дивеча относно предложение за 

изменение на срока за ловуване. ЗИД повтаряше дословно изменението от 2017 



година, което спряхме в НС. Този път НС го прие, но министъра на ЗХГ издаде 

заповед с която го обезсмисли. 

 Становище относно Национална програма за подобряване качеството на атмосферния 

въздух. 

 Становище до МОСВ и ЕК относно неправилно разходване на средствата от 

европейските данъкоплатци по ОПОС 2014-2020 г., в рамките на която се финансира 

докладването на България пред ЕК по реда на чл. 17 от Директивата за опазване на 

природните местообитания и дивата флора и чл.12 от Директивата за птиците 

 

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

 До Дирекция Околна среда на ЕК срещу решение на МС 821/29.12.2017  за приемане 

на изменение в План за управление на Национален парк Пирин   

 ДО МОСВ относно решение на РИОСВ Велико Търново относно решение по ОС  на 

инвестиционно предложение за залесяване на имоти с №00095, 000096, 00097 с 

предмета и целите на опазване на защитена зона BG0000233 Студена река 

 До ЕК относно Решение N СЗ-61-ПР/2018 за преценяване на необходимост за 

извършване на оценка за въздействието върху околната среда на инвестиционно 

предложение: Замяна на част от използваното твърдо гориво с биомаса, неопасни 

отпадъци и нефтошисти при експлоатация на съществуваща горивна инсталация за 

проиводство на топлинна енергия без промяна на разрешеният капацитет от 510 

MWtH и - изграждане на предкамерна скарна пещ за съместно изгаряне на биомаса и 

неопасни отпадъци на ТЕЦ „Брикел“, като нарушаващи чл.4 ал.1 на Директива 

2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година 

относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху 

околната среда текст от значение за ЕИП 

 До ЕК относно разрешение на проект "Разработване на находища за метални полезни 

изкопаеми "Прохорово",  при което българските компетентни органи са допуснали 

бъдещето унищожаване на 40 декара от природно местообитание 91АА* Източни 

гори от космат дъб, намиращи се в Защитена зона "Свети Илийски възвишения" (BG 

0000401). 

 До ЕК относно Закон за водите на Република България и по специално  последните му 

изменения който не гарантира, че действията за поддържане на проводимостта на 

речните легла като част от постоянната защита от вредното въздействие на водите, 

включващи премахване на дървета и храсти, изнасяне на наносни отложения и 

укрепване на речни брегове са подложени на процедурата по чл.6 ал.3 от Директива 

92/43/ЕИО. 

 До ЕК относно Решение № 2109 от 10.11.2016 г. по адм. д. № 322/2015 г. на 

Административен съд – Пловдив , потвърдено с Решение № 10117 от 24.07.2018 г. по 



адм. д. № 591/2017 г., ІІІ отд. на Върховият административен съд на Република 

България с който се  потвърждава законосъобразността на кумулативно увреждане на 

над 5 % от защитени зони BG0000578 - Река Марица (SCI)  и BG0002087 - Марица - 

Пловдив (SPA)  

 До ЕК относно приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

устройството и застрояването на Столичната община приет от Народното събрание на 

28.03.2018 и публикуван в Държавен вестник бр.31/2018г.  в нарушение на Директива 

2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно 

оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда, 

посочвана в следващият текст като Директивата за СЕО без провеждане на процедура 

за екологична оценка. 

 

През периода бяха водени следните дела  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 във ВАС – три членен, петчленен и отново 

тричленен състав.  

 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 във Административен съд Монтана и ВАС.  

 Срещу решение на МС 821/29.12.2017  за приемане на изменение в План за 

управление на Национален парк Пирин  във ВАС – тричленен и петчленен състав  

 Срещу мълчалив отказ на ММС по искане по ЗДОИ във ВАС тричленен състав 

Работа с местните общности и общините 

 АПБ изработи редица становища поискани от инициативна група „За туризма в 

Калиакра“ и Общинския съвет на община Каварна относно проект за ОУП на 

общината. На основание на нашите становища и предложения, ОбС Каварна прие 

решения за промени в опорния план на ОУП с цел ускоряване на неговото приемане, 

за което получихме благодарност от председателите на ОбС Каварна, кмета на 

Каварна, кмета на Българево и председателя на инициативнат група „За туризма в 

Каликара“. 

 АПБ предложи на община Ботевград да създаде Биосферен парк Искър на територията 

на общините Ботевград, Правец, Роман и Мездра. Предложението бе прието от всички 

общини и в момента тече процедура по изготвяне на номинационния файл . 

 По сигнал на местни граждани АПБ изпрати становище до Община Созопол, 

Областен управител Бургас и МОСВ  относно осигуряване на достъпа до м. 

Германката в Защитена местност Колокита, който достъп  беше премахнат от строеж. 

След нашето предложение достъпа беше възстановен.  



 Подпомогнахме група малки собственици на заведения за обществено хранене в КК 

Боровец да формират позиция по проект за ПУП на м. Триъгълника в курортния 

комплекс, като взехме участие в обществено обсъждане и заседание на Об С. 

 Продължихме да консултираме жителите на селата Върбовка и Димча в техните 

действия срещу изграждането на три кариери.  

 Консултирахме собственици на имоти в община Царево относно нови проект за ОУП 

на община Царево 

 Консултирахме ползватели на ПП Странджа относно проект за ПУП в ЗМ Силистар 

 Продължихме консултациите на местна инициативна група от с. Лозен относно 

опазването на горите в Лозенска планина 

Изготвени анализи и проучвания 

Изготвен анализ за отразяване на темата свързана с изменението на ПУ на НП Пирин от 

обществената телевизия Канал 1. Анализа показа нарушение на ЗРТ в три члена и 

разминаване с декларираните от БНТ политики на плурализъм, толерантност, 

равнопоставеност и отразяване на всички позиции по спорна тема. Анализа бе изготвен от 

нашият член Симеон Арангелов и  изпратен на Съвета за електронни медии. 

Изготвихме анализ който изпратихме до министър председател на България,  заместник 

министър-председател по европейските фондове, инистъра на околната среда и водите, 

Дирекция  "Централно координационно звено" при Министерски съвет, Министерство на 

финансите  - Дирекция "Национален фонд" и Изпълнителна агенция "Одит на средствата от 

ЕС" относно обществената поръчка на Изпълнителната агенция по околна среда „Избор на 

изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните 

местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за 

местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците по три обособени позиции“ 

Доклад върху административното правораздаване у нас и разходите за правосъдие, който бе 

използван в кампанията срещу промените в АПК. 

Участие в комисии и мисии 

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

ЮНЕСКО към БАН 

Участие в Комисия към МС за изработване на Правилник за организацията и 

дейността на СРГО. 

Участие в 8th General Assembly of the EU-Russia Civil Society Forum (15-18 May 2018, 

Sofia, Bulgaria) 

Участие в работна среща с представители на IUCN относно мисията им за НП Пирин 

– март 2018 

Обучение и образование: 



През 2018 година АПБ спечели и започна следните образователни проекти: 

„Бъдещи природозащитници – свързване на управлението на европейският природен капитал 

с теренното изследване“ финансиран от програма Еразъм + на Европейския съюз. В него АПБ 

е водещ партньор на консорциум с участието на Българска фондация Биоразнообразие , 

Чешкия земеделски университет в Прага и Солунския университет „Аристотел“  

„Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на 

управлението на мрежата от защитени зони“. Проектът се финансира от Европейския съюз от 

Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“ в размер до 79 

177,07 лв., от които 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране и 

ще се изпълнява 24 месеца. От приемане на Закона за биологичното разнообразие през 2002 

година Натура 2000 е предмет на големи обществени дискусии. Най-често те са ориентирани 

към начина на включване на заинтересованите страни (бизнес, граждани и НПО) в процеса на 

взимане на решения. Тези ту избухващи, ту затихващи конфликти се дължат на 

несъвършената нормативна база, лошото информиране на заинтересованите страни и на 

логичното увеличаващо се недоверие между тях и държавните органи. Между четирите групи 

– държавна администрация, граждани, бизнес и НПО протичат едновременно 

противопоставящи се и партниращи процеси, но като цяло конфликтите намаляват ползата от 

мрежата Натура 2000 за развитието и влошават опазването на биологичното разнообразие 

като всички страни губят. Тъй като нормите за включване и на бизнеса, и на НПО, и на 

гражданите са едни и същи, това показва, че са несъвършени и предполагат конфликти. 

Проектът си поставя за цел да допринесе за увеличаване на разбирането между всички 

страни, усъвършенстване на нормативната база, касаеща включването на гражданите, НПО и 

бизнеса в процесите на управление и като цяло до подобряване на управлението на мрежата. 

Проектът ще се развива на четири нива – анализ, мониторинг, въвеждане на добри практики и 

информация. В рамките на проекта ще бъдат разработени анализи на протеклите процеси от 

2002 до сега и ще се извърши оценка на потенциала на законодателството, който в бъдеще да 

гарантира включването на страните и на основата на опита на останалите членки от ЕС ще се 

подготвят както предложения за промяна на нормативната база, така и ръководство с добри 

практики, неизискващи промени в законите. В рамките на проекта ще тече мониторинг на 

дейността на компетентните органи и съда, който ще стане основа за формирането на 

постоянни и ритмични професионални дискусии с представители на всички заинтересовани 

страни с цел подобряване и синхронизиране на разбиранията и представите на участниците. 

Проектът ще допринесе и за повишаване информираността на всички страни относно Натура 

2000.  В рамките на проекта ще се извършат следните дейности: 

 Анализ на гражданското участие в процесите по създаване  на НЕМ Натура 2000; 

 Анализ на нормативната база по отношение включването на гражданите в процесите 

по управление на Натура 2000, включително финансиране, органи за управление, 

контрол, мониторинг и докладване, информираност; 

 Проучване на добри практики от България и страните членки на ЕС за подобряване на 

гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на 

национални политики, които са приложими спрямо управлението на Натура 2000 в 

България; 



 Изработване на доклад за законодателството на Европейския съюз по отношение 

включването на гражданите и гражданските организации в процесите на управление 

на мрежата Натура 2000; 

 Осъществяване на мониторинг върху действията, решенията, политиките и 

прилагането на законодателството за Натура 2000 на избрани компетентни органи – на 

национално, регионално и локално ниво; 

 Осъществяване на мониторинг на делата срещу решенията на администрацията 

ангажирана с управлението на Натура 2000 по отношение прилагането на 

релевантните европейски директиви; 

 Разработване на Ръководство за намаляване на конфликта между администрациите от 

една страна и гражданите и бизнеса по отношение на управлението на НЕМ Натура 

2000; 

 Провеждане на уебинари „ Натура 2000 – професионалният поглед“; 

 Провеждане на серия от 4 кръгли маси посветени на управлението на Натура 2000 

мрежата и участието на гражданите и бизнеса в него. 

 

През отчетния период  АПБ получи целеви дарения от BCause: в помощ на 

благотворителността, Константин   Иванов и Любомир Попйорданов, Ани Кей. 

Приходите за дейността на АПБ през годината са 239 хиляди лева и също толкова са 

разходите, от които 55 хиляди са административни разходи в които са включени 37 хиляди за 

работни заплати и 7 хиляди за осигуровки. В организацията на трудов договор работят двама 

души, от които 1 мъж и 1 жена.. 

 

Вносител : 

Тома Белев  

Председател на УС 


