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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 2019 година работихме и  представихме пред компетентните органи становища и 

писма  по следните теми: 

Ерозията в Националите паркове от паша на едър рогат добитък, включително чрез 

участие на терен за проверки в НП Пирин. 

Опазването на дюните в ЗЗ Ропотамо. В резултат на нашите инициативи през 2012 година 

завършила с решение на ВАС по адм.дело  № 4499/2018 Г., 5 членен състав на ВАС  можем 

да заявим твърдо, че вече няма риск за застрояване на дюните и територията на бившата 

буферна зона на резерват Ропотамо. 

Решение на Комисията  от 5.09.2014 година   относно схема за помощ  № SA.26212 

(2011/C) (ex 2011/NN — ex CP 176/A/08) и SA.26217 (2011/C) (ex 2011/NN — ex CP 

176/B/08) приведена в действие от Република България при замените на горска земя и по 

специално връзката между него и цялостна оценка на шест български банки в рамките на 

процедурата, включваща преглед на качеството на активите и стрес тест от страна на ЕЦБ. 

Продължихме работата с  Община Каварна към Проект за Интегриран план за управление 

на трите защитени зони BG0002051 „Калиакра“, BG0002097 „Белите скали“ за опазване на 

дивите птици и BG0000573 „Комплекс Калиакра“ за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна.  

Извършихме теренна проверка за състоянието на защитени територии ПП Странджа, ЗЗ 

Ропотамо, ЗМ Бегликташ, ПЗ Пясъчни дюни Несебър, ЗЗ Емине Иракли, ЗЗ Камчия, ЗЗ 

Комплекс Калиакра, ЗМ Шабленско езеро, ЗМ Дурнакулак. 

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

община Царево. 

Становище до БДДР относно Решение №3802/14.03.2019 на Върховния Административен 

Съд   /петчленен състав/ по дело № 8470/2018 

Сигнали за нарушаване на законодателството: 

Сигнал до прокуратурата за неотразяването на дюни в кдастралните карти и регистри на 

АГКК. 

Сигнал до МОСВ, МК и ДНСК за  извършване на незаконни строително-монтажни работи 

на система за осветление в поземлен  имот 03616.67.16 в землището на гр. Белоградчик, в 



границите на Белоградчишката крепост - част от паметник на културата „Белоградчишка 

крепост“ и част от природна забележителност „Белоградчишки скали“. В резултат на 

сигнала извършителя беше санкциониран. 

Сигнал до МОСВ за незаконно строителство в имот 67800.1.187 гр. Созопол зает от дюни. 

В резултат на проверката строителството беше спряно. 

Сигнал до МС, ММРБ, МОСВ за незаконно строителство в ЗЗ Ропотамо в непосредствена 

близост до Алепу и нос. Св. Тома. В резултат на проверката нарушителя беше глобен. 

Сигнал до РИОСВ Варна, МТ и ДНСК за незаконно строителство в имот 83017.44.66, 

област Добрич, община Шабла, гр. Шабла, м. МОРСКИ ПЛАЖ "ШАБЛА" на 

отводнителен канал на Шабленското езеро. При строителството са унищожени 

ембрионални и сиви дюни - местообитания целеви за опазване в Защитена зона  Езеро 

Шабла - Езерец (BG0000621) BG0000621 и е въздействано върху местообитанията на 

целеви за опазване видове птици в защитена зона Шабленски езерен комплекс 

(BG0000156), както и е въздействано върху хидрологичния режим на водния обект в 

Защитена местност "Шабленско езеро". 

Писмо до АГКК относно отразяване на дюни в поземлен имот 48619.54.689, област Бургас, 

община Царево, гр. Царево, п.к. 8260, НЕСТИНАРКА, м. СК. ФОНД –БОРУНА. 

Сезирахме Окръжната прокуратура в Бургас за незаконна сеч в ЗМ Силистар – до плаж 

Листи. 

Сигнал до РИОСВ Бургас за незаконно строителство на път и паркинг в ЗЗ Емине – 

Иракли. 

Проекти за нормативни актове 

Становище по проект за изменение на Наредбите по ОВОС, ЕО и за предотвратяване на 

големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. 

Писмено становище за  проект за Подробен устройствен план (ПУП) на Парк „Борисова 

градина“ 

Становище до МОСВ по предложение за намаляване и увеличаване площта на Природен 

парк Персина. 



Становище по готвеното изменение на Закона за концесиите. 

Асоциация на парковете в България изпрати остро писмо до министър-председателя на 

Република България и председателите на всички парламентарни групи в НС и ресорна 

комисия срещу готвените промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. 

Внесохме в НС Становище по ЗИД за ЗУЧК. 

Асоциация на парковете в България поиска от президента да наложи вето на част от 

поправките в Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на 

Черноморското крайбрежие. 

Изготвихме и внесохме становище до КС по Конституционно дело 10/2019г. и по 

специално по отношение на член 17 а ал.2 от ЗУЧК. 

Становище относно проекти на заповеди  за обявяване на защитени  зони „Рила буфер“ и 

„Ниска Рила“. 

Становище до КОСВ и КЗХГ в НС относно проект за закон за държавния бюджет 2020. 

Становище до КС по исканията  на Президента на Р България и група народни 

представители да бъдат обявени за противоконституционни и за несъответстващи на 

международни договори отделни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на 

Административнопроцесуалния кодекс (ЗИД на АПК). 

Становище до МРРБ относно  Проект за ЗИД на Закона за устройството на територията. 

Становище по проекта на Наредбата за реда за управление на горските територии – 

собственост на Столична Община. 

Становища по политически документи: 

Становище относно доклад  „Национална концепция за мониторинг на птиците в 

България“  на изпълнителят на  обществена поръчка „ Анализи и проучвания на видовете 

птици в България, предмет на докладване съгласно Чл. 12 от Директивата за птиците 

(2009/147/ЕО) “ в рамките на проект Проект BG16M1OP002-3.003-0001  „Анализи и 

проучвания на видове и природни  местообитания, предмет на докладване по Чл. 17 от 

Директивата за местообитанията и Чл. 12 от Директивата за птиците“ 



Две становища относно проект на Документът за целите на Натура 2000 разработен в 

рамките на проект BG16M1OP002-3.006-0001-C02 „Знания за Натура 2000“, изпълняван от 

Дирекция „Национална служба за защита на природата“, финансиран от Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г 

Становище за нуждите на билатерална среща с представителите на Европейската комисия 

в контекста на Дейност 5 от Плана за действие за природата, хората и икономиката. 

Становище относно Проект на Актуализирана Национална приоритетна рамка за действие 

по Натура 2000 (НПРД) за периода 2014 – 2020 г. 

Образователни дейности: 

Опазване и дигитализране на 406 стъклени фотографски плаки от снимки от българските 

национални и природни паркове от периода 1910 -1940 съвместно с Музея за фотография – 

Казанлък. 

В периода 3-4 октомври 2019 г. представители на Асоциация на парковете в България, 

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и WWF България взеха участие в 

международна конференция за опазване на природата. Събитието се проведе в гр. 

Тбилиси, Грузия, в рамките на проект „Млади лидери за опазване на природата“, 

финансиран по програма Еразъм+ на ЕС и изпълняван в партньорство между БДЗП, 

Грузинското дружество за защита на дивия свят(SABUKO) и Турското дружество за 

защита на птиците (Doğa Derneği). Конференцията беше организирана от водещия 

партньор на проекта – SABUKO. В събитието участваха и представители на Doğa Derneği, 

на Mладежката глобална организация за опазване на биоразнообразието и природата 

GYBN, немската организация за международно сътрудничество GIZ, WWF Кавказ и други. 

Зорница Стратиева от АПБ представи постер с нарушенията на европейското 

законодателство по българското Черноморие през последните 10 години, където бяха 

обобщени основните проблеми, както и усилията на Коалицията „За да остане природа в 

България“ за правоприлагането и за опазването на природата по Черноморието 

Асоциация на парковете в България, Народно читалище „Христо Ботев 1934“ гр. 

Божурище и Българска Фондация Биоразнообразие организираха на 22 май  „Денят на 

дивия божур“ в Божурище 

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 състав, което 

спечелихме и на двете дела  

• 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, което 

спечелихме на тричленен състав 

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

което спечелихме. 

Срещу Заповед № РД-782/24.11.2017 г. за намаляване на площта на ПП Витоша 

През 2019 година АПБ работи по следните  проекти: 

„Бъдещи природозащитници – свързване на управлението на европейският природен 

капитал с теренното изследване“  

Проектът е финансиран по програма Еразъм + и се изпълнява от Асоциация на парковете в 

България, Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Чешкия земеделски 

университет в Прага и Солунския университет „Аристотел“. В рамките на проекта 

стартирахме обучителна Програма за професионално развитие на студенти „Future 

Environmentalists“. Програмата цели да запознае студентите със съвременните тенденции в 

природозащитата като по този начин подпомогне професионалното им развитие. 

Обучителната част включва лекционни курсове, теренни практики и уебинари. 

Разработихме специален сайт, в който са качени всички обучителни материали. Той е 

предназначен както за студентите, изучаващи природни науки, така и за университетски 

преподаватели и ангажираните с дейности по опазване на околна среда институции и 

организации, за които той също представлява полезен обучителен ресурс. Интернет 

страницата съдържа разбираема писмена информация и видео записи, поради което ще 

може да се използва и от всички любители на природата, които искат да научат малко 

повече за процесите в екосистемите. 

Образователните материали са групирани в следните пет модула: 

 Природозащита на практика; 



 Управление на природните ресурси и опазването на биоразнообразието; 

 Европейски добри практики за проучване на видове и местообитания; 

 Уникалност на биоразнообразието в Гърция, България и Чехия; 

 Застъпничество и ангажиране за природозащита; 

Сайтът непрекъснато се попълва с нови теми, които са достъпни на български, гръцки, 

чешки или на английски език.  

Проектът е предвидено да приключи септември 2020, но предвид епидемиологичната 

обстановка ще подадем заявление за удължаването му „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. 

„Информирано гражданско участие в полза на природата” 

В края на 2019 Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа 

БАЛКАНИ започват нов проект, с който до края на октомври 2021 г. ще обединят усилията 

си за насърчаване на прякото участие на граждани във вземането на решения на местно 

ниво за бъдещето на околната среда. Проектът с кратко име на проекта „Застъпници за 

природата“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по 

линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Той е продължение на проекта „За по-ефективна 

гражданска защита на природата: Обучения за зелено застъпничество“, изпълняван по 

същия механизъм. Основната му  цел е „Насърчаване на прякото участие на граждани във 

вземането на решения на местно ниво за бъдещето на околната среда.“ 

Проектът ще подпомогне активни граждани и групи за ефективно прилагане на свързаните 

с опазване на околната среда и устройството на територията местни политики. Основен 

акцент е поставен върху прилагането на следните закони: ЗУТ, ЗУЧК, АПК, ЗДОИ, 

Законът за пряко участие на гражданите, ЗООС, ЗБР. 

Ще се повиши гражданската осведоменост и капацитет на активни граждани и граждански 

групи от 28-те области в страната чрез провеждане на 36 обучения. Местните активисти ще 

се запознаят със стъпките за водене на успешна кампания и актуализирания Наръчник за 

прилагане на 7 закона на местно равнище. 

Експертно и юридически ще се помогне на 10 местни инициативи в сферата на околната 

среда, чрез съдействие за планиране и водене на кампаниите, експертни становища, писма 

и жалби, юридическа помощ. Ще бъде даден приоритет на случаи, които са показателни и 

хоризонтални с най-емблематично значение и ще доведат до промени на национално ниво. 

Ще се изготви общинска Наредба за участие на гражданите при вземане на решения на 

местно ниво и ще се направи опит за приемането й в поне една община. 

Ще бъде създадена, стартирана и поддържана фондонабирателна кампания за събиране на 

средства за подпомагане на конкретни случаи пряко засягащи обществото. По този начин 

гражданите ще бъдат по-лично ангажирани с конкретния проблем. Ще бъдат създадени и 

обслужвани Paypal, DMS, еPay сметки и онлайн системи и ще осъществява контакт с 



потенциални донори. Набирането на средства ще бъде извършвано целево за всеки 

конкретен случай. Така хората, които искат да подкрепят работа по предотвратяване на 

изграждане на кариера например, ще могат да го направят с конкретно целево дарение. 

 

През отчетния период  АПБ получи целево дарение от BCause: в помощ на 

благотворителността по линията на дарение по ведомост,. 

Приходите за дейността на АПБ през годината са 81 хиляди лева и 81  са разходите, от 

които 40,5 хиляди са административни разходи в които са включени 40,5  хиляди за 

работни заплати и осигуровки. В организацията на трудов договор работят двама души, от 

които 1 мъже и 1 жени и за годината са сключени седем граждански договора .. 

 

 

15.03.202020 г.       Тома Белев 

Гр. София        /Председател на УС на АПБ/ 

 


