
 

До две седмици ще е готова Стратегията за развитие на 
земеделието в България, която се подготвя от Бизнес научния 
съвет  към Министъра на земеделието и храните по 
поръчение на Президента Росен Плевнелиев. 
Д-р Стоилко Апостолов е член на съвета и председател на 
работната група за биологично земеделие, което е  включено 
в Първи приоритет на Стратегическа цел 1: "Развитие на 
земеделието за осигуряване на продоволствена сигурност и 
за производство на продукти с висока добавена стойност с 
оглед повишаване благосъстоянието на производители и 
преработватели  при устойчиво управление на природните 
ресурси". 
Новият министър  проф. Греков потвърди, че Бизнес Научният 
съвет ще остане да работи като консултативен орган. 

 

 
 

 

 

Адаптивно управление и Отворени 
стандарти за практическа 
природозащита 

На 24.06.2013 г. от 18:30 ч., зала 163 в Биологически 

факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

ви каним на презентацията „Планиране на природозащитни 

проекти и програми. Адаптивно управление и Отворени 

стандарти за практическа природозащита.“ Лектор ще бъде 

Албертийн Пердок, която работи във Фондация на успеха 

(Foundations of Success, Europe). Презентацията ще ни 

запознае с най-важните моменти, свързани с Отворените 

стандарти – световният език в природозащитата. Ще 

разберем защо е разработен, кой го ползва и по какъв 

начин.  

На 28 юни такава презентация ще се проведе и за 

експертите на Национален парк Централен Балкан в 

Габрово. Курсът се осъществява чрез Проект „Да свържем 

опазването на природата с устойчивото развитие на 

селските райони”. 

 

 

Проектът участва на Фестивала 
на Зелениката в Странджа 

Проектът “Да свържем опазването на природата с 

устойчивото развитие на селските райони“ беше 

представен по време на 10-то юбилейно издание на 

Фестивала на Зелениката, който тази година се 

проведе край село Евренозово. На своя щанд 

екипът на БФБ представи информация за проекта, 

тениски, значки и туристически канчета на проекта. 

Специална работилница за работа с природни 

материали привлече децата на Фестивала, преди да 

поемат по маршрутите, организирани от 

Дирекцията на парка. Децата рисуваха диви цветя 

за „поляната от кръпки“, правеха „чичко тревичко“ 

със семена на полски растения, рисуваха миди и др.  

Флаговете на проекта привличаха вниманието на 

посетителите на Фестивала отдалече. Екипът на БФБ 

представи и номинациите за награди за 

биоразнообразие и събираше мнението на гостите 

на фестивала за това, кой заслужава да бъде 

номиниран за своя принос за опазване на 

природата. 
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Предстоящи събития 

УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ (12 - 14 ЮЛИ) 

Проектът ще  има щанд и работилница за работа с природни материали 

за деца по време на тазгодишното издание на Узана Поляна Фест в 

едноименната местност над Габрово. Специална презентация ще 

изнесе представител на БФБ за Интерпретация и туризъм. Партньорите 

ще осигурят продажба на млечни продукти, сладка и сувенири от 

района на проекта. Замислят се и изненади за най-малките. 

Целта на фестивала е да предостави пространство за споделяне опита и 

идеите на организации, проекти и фирми, които работят в сферата на 

устойчивото развитие и управлението на околната среда. 

КРЪГЛА МАСА „ЕКОСИСТЕМНИ 
УСЛУГИ – ОЦЕНКА И КАРТИРАНЕ“ 

WWF България ви кани на кръгла маса на тема 

"Екосистемни услуги - оценка и картиране" на 17 юни 2013 

година, в хотел Форум, град София. 

Целта на кръглата маса е представяне на работата на WWF в 

България и за обмяна на опит на национално ниво в 

сферата на оценка и картиране на екосистемни услуги, и 

въвеждане на икономически инструменти за опазване на 

екосистемите (ПЕС - Payments for Ecosystem Services). Ще 

бъдат представени резултатите от работата на WWF по· 

Проект "Да свържем опазването на природата с  

устойчивото развитие на селските райони" и Проект 

"Насърчаване на схеми за устойчиво финансиране и за 

плащания за екосистемни услуги (ПЕС) в басейна на река 

Дунав", с финансовата подкрепа на UNEP GEF и 

Европейската комисия. 

Кръглата маса ще даде възможност на представители на 

държавните ресорни и научни институции, както и на 

представители на НПО да споделят опита/ плановете им в 

оценка и картиране на екосистемите и техните услуги. 
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КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДКРЕПЯЩИ 
БИОРАЗНООБРАЗИЕТО БИЗНЕСИ  

Готови са вече критериите за подкрепящи биоразнообразието 

бизнеси, които ще бъдат обсъдени с швейцарските консултанти и 

ще се представят на УС на проекта за одобрение.  Критериите са 

изготвени от Асоциацията на парковете в България, в рамките на 

Компонент B7. 

Подпомагащият биоразнообразието бизнес (ПББ) е от една страна 

зависим от биологичното разнообразие, а от друга - допринася за 

опазването му чрез основната си дейност. ПББ се характеризира с:  

(1) опазване на биологичното разнообразие чрез дългосрочно 

устойчиво ползване на биологичните ресурси; 

(2) възвращаемост на инвестициите; и  

(3) социални ползи произтичащи от използването на биологичните 

ресурси (напр. работна заетост, разнообразяване поминъка на 

местните общности, местни марки, локални продукти).  

Продължава на стр. 3 

ЗАСЕДАНИЕТО НА УС НА ПРОЕКТА 
ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИНСТВАНО ОТ БФБ 

Заседанието на УС ще се проведе на 19 юни 2013 г. в 

района на проекта – гр. Карлово.Ще участват българските 

и швейцарски партньори, както и екипът на Балканския 

институт, който мониторира изпълнението на проекта. 

 

http://www.bioselena.com/
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Критерии за идентифициране на предприемачи, предлагащи ПББ  
Най-често ПББ са в сферата на земеделие и животновъдство, рибарство/аквакултури; горско стопанство; туризъм; екологични 

услуги. Критерии за избор на ПББ са разработени така, че да дават възможност като потенциални бенефициенти да бъдат 

избрани не само фирми и предприятия, но също така и юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, читалища, настоятелства и 

други организации извършващи стопанска дейност, която допринася за опазване и поддържане на биологичното разнообразие 

в целевите райони – ПП Врачански Балкан и ПП Българка и Натура 2000 зона „Западна Стара Планина и Предбалкан - 

BG0001040“.  

Предвидено е в рамките на проекта да бъдат подкрепени 5 ПББ, като те трябва да бъдат финансово устойчиви и да водят до  

опазване и възстановяване на биологичното разнообразие. 

При разработването на критерии за избор на ПББ са отчетени следните фактори: 

 Природни специфики на ПП Врачански Балкан и ПП Българка и Натура 2000 зона „Западна Стара Планина и Предбалкан 
- BG0001040“.  

 Наличие на консервационно значими видове и хабитати; 

 Съществуващи практики по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие;  

 Програми и проекти заложени в плановете за управление на двата парка; 

 Устойчивост, вкл. наличие на бизнес планове, управленски и човешки ресурс, отчетност.  
 

 

 

ПОДКРЕПЯЩИ 
БИОРАЗНООБРАЗИЕТО БИЗНЕСИ 

Асоциацията на парковете в България в 

рамките на проекта проведе серия от 

инфо срещи за представяне на програма 

за финансиране на подкрепящи 

биоразнообразието бизнеси (ПББ) в 

Габрово, Трявна, Враца, Чипровци, 

Берковица и София в периода 29 май - 

12 юни.  

Присъстваха потенциални кандидати за 

финансиране, които имаха възможност 

да обсъдят своите бизнес идеи с екипа 

на АПБ. Срокът за подаване на проекти е 

15 юли, а условията и формулярите за 

кандидатстване са достъпни на уеб сайта 

на АПБ - http://www.bg-parks.net/  

ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

БФБ присъжда Годишни награди за биоразнообразието, за да се отличат 

най-ярките постижения в България, както и да се даде гласност на добрите 

практики, свързани с опазването на природата. Ние не раздаваме 

„отрицателни”, а само „положителни” награди. Желанието ни е 

българското общество да научи за успехите и усилията на тези, които се 

опитват да запазят българската природа – граждани, неправителствени 

организации, медии, институции. Началото на кампанията даваме на 22 

май – Международния ден на биологичното разнообразие. 

Годишните награди ще бъдат раздадени в 8 категории, ако има достатъчно 

добри кандидатури за всяка от тях. Жури от експерти и личности от 

различни области ще определи носителите на наградите, които ще бъдат 

раздадени на специална церемония през септември.  

Всички граждани, журналисти, НПО и институции имат възможност да 

предложат своите номинации до 31 юли 2013  18.00 ч. на e-mail: 

awards@biodiversity.bg в следните категории: 

1. Най-успешна кампания (акция/дейност), свързана с опазване на 

биоразнообразието 

2. Най-добър журналистически материал 

3. Доброволец за природата 

4. Политик с най-голямо внимание към българската природа 

5. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси 

6. Награда за дарение/дарител в областта на биоразнообразието 

7. Институция/организация с принос в опазването на биоразнообразието 

8. Награда за цялостен принос за опазване на българската природа 

 
Изложба-базар на биологични и традиционни продукти се проведе в 
София, Русе, Стара Загора и Арбанаси. Местни производители показаха 
богата гама от традиционни продукти – кисели млека и сирена от краве, 
овче и козе мляко, биволски суджук и пастърма, мед и пчелни продукти, 
които потребителите имаха удоволствието да дегустират. Интересът  беше 
много голям, дори и в градовете, в които за първи път се организират такъв 
вид базари. Констатацията на много от потребителите бе, че за съжаление 
няма предлагане на тези продукти на пазара и след изложението не могат 
да се купят. Удовлетвориха се интересите и на производителите и на 
потребителите. Фермерите за броени часове реализираха продукцията си, 
а потребителите опитаха „истински млека, сирена, пчелен мед и месни 
продукти”. Поредицата събития, организирани през последните три месеца 
са във връзка с изпълнението на обществена поръчка на МЗХ под надслов 
„Популяризиране на биологичните храни сред потребители и фермери”. 
Кампанията се организира от Консорциум БиоФорум. 

 

ДОБРОВОЛЧЕСКА АКЦИЯ 
„РОЗОБЕР“ 

Първата доброволческа акция „Розобер“ се проведе 

в периода 31 май – 2 юни 2013 година в с. Климент 

като част от дейностите на БФБ по проект а, 

осигуряващи възможност доброволци да помагат на 

фермери или практически дейности в района на 

Западен и Централен Балкан. 

Въпреки съпътстващият през цялото време дъжд, над 

15 ентусиасти от различни краища на България се 

събраха заедно в с. Климент, “привлечени” от чудния 

аромат на маслодайната роза и от възможността да 

изследват непознатия свят на розобера и начина, по 

който се добива розовото масло. Домакин на 

събитието бе ферма “Био България Ойл”, занимаваща 

се с отглеждане на етерично-маслени култури 

(маслодайна роза, лавандула) и биологично 

производство на етерични масла. 

Доброволците можаха да изпитат на собствен гръб 

удоволствията на истинския розобер -  от ранното 

събуждане и ръчно бране на рози след проливно 

изсипалия се през нощта дъжд до посещението на 

Фестивала на розата в гр.Карлово. Наградата за 

всички бе незабравимата гледка от събраните на куп 

чували с розов цвят, набран от самите тях. Освен това 

участниците в акцията се запознаха и с “тайнствения 

акт” на извличане на розово масло и розова вода в 

розоварната, използвана от домакините на 

събитието, както и с любопитна информация относно 

различните сортове маслодайна роза, особеностите,   

свързани с биологичното отглеждане и производство 

на розово масло. 

 
Предстои организирането на втора доброволческа 

акция, която ще е отново в района на Централна 

Стара планина по-късно през лятото на 2013 г. 

Следете нашият сайт и този на Коалиция „За да 

остане природа в България“, за да научите 

подробности и да се включите с нас. 

 

 

Критерии за избор на ПББ  

1. Ефект спрямо биологичното разнообразие и природните ресурси 

2. Добро управление  

3. Екологична и социална отговорност 

 

 

 

Традиционни 
продукти  
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