
Кампанията срещу природозащитните

организации е атака срещу гражданското

общество и българската природа като ценност

Организатор: коалиция от неправителствени

организации "За да остане природа в България"



"Чернияt пиар" - атака срещу гражданското

общество и природозащита 



негативи от кампанията
Уронва се престижа на водещи НПО

Уронва се престижа на МОСВ, като институция администрираща

средства

Създава се негативно мнение за опазването на целеви видове,

понижава се гражданската активност
Опорочават се ценностите на гражданството, доброволчеството,

дарителството

Създават се негативни настроения към евро-фондовете, които са основен

механизъм за финансиране на мерките за околна среда в ЕС

Оттегля се обществена подкрепа от природозащитата като цяло, което

ще има траен негативен ефект върху опазването на българската

природа



Защо природозащитата е важна?



Доброто име на природата



законност и правова държава



Разкриваме и предотвратяваме

незаконни дейности

Пазим най-ценните природни места 

 Национален  Парк Пирин

Национален парк Рила

 природните паркове

Черноморието

реките

горите



запазената природа =

икономическо развитие



Оперативна програма "Околна среда"



грама "Околна среда"



Програма LIFE +

LIFE е единственият финансов инструмент за околна среда в ЕС, създаден през

1992 г. като европейския отговор на конференцията на ООН по околна среда и

развитие в Рио

Средствата за финансиране на проекти се разпределят на квотен принцип

между страните, който освен стандартните социално- икономически

показатели, се определя и от покритието на мрежата  Натура 2000 в

съответната страна или от важността й за опазването на европейското

природно наследство. Със своите 34% покритие на мрежата Натура 2000,

България е сред водещите страни в ЕС, където опазването на националното

биоразнообразие е от европейско значение. 



Програма LIFE +
направление "Природа и Биоразнообразие" 



Инвестиции в българия

Средствата, привлечени от НПО = инвестиция в

българската природа



Ние сме...



награди
Син глобус :

международна награда

за успешно

управление на

влажна зона за

Поморийско езеро

Зелени балкани

Златен ключ за организация,

 упражнявала най-активно

ЗДОИ

Асоциация на парковете в

българия



награди

„Най-добър от най-добрите“ LIFE проекти в категорията „Природа“ за 2014 г. за

проект за опазване на царския орел  - Българско дружество за защита на

птиците (бдзп)

Награда за добра практика на годината от Бърдлайф интернешънъл - БДЗП



Гражданско общество

свободни и обективни медии

съхранена околна среда

високо качество на живот



благодарим ви!

forthenature.org


