
 
 

 

Проектът се представи на 
Фестивала на сливата в Троян 

 
През 2013 във фестивала се включи и Проектът 

„За Балкана и хората“, който на 27-29.09. 

представи на гражданите и гостите на Троян 

чисти фермерски продукти от с. Добродан, 

с.Васил Левски и от Калофер. Краве и биволско 

кисело мляко, прясно мляко, манов, акациев и 

билков мед зарадваха посетителите на Улицата 

на занаятите, където беше щандът на проекта.  

http://festivalnaslivata.com/ 
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Месечен бюлетин за дейностите по проект „ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА 
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В този брой: 

Стр.1 Накратко за дейностите описани в броя 

Стр.2 Накратко за дейностите описани в броя  

Стр.3 Годишни награди за биоразнообразие 
           Студентски лагер ЗА БАЛКАНА 
Стр.4 Фермери на посещение в Швейцария 
           Финансиране за ПББ 
Стр.5 Фестивал на местните породи в Калофер  

Стр.6 Обучение по плащания за екосистемни услуги 
           УС на проекта и посещение в ПП „Българка“ 
           Предстоящи събития 
 

 

  
 
 
 

 

  

ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА 
БИОРАЗНООБРАЗИЕТО 
На празнична церемония в Борисовата градина в 

събота следобед Посланикът на Конфедерация 

Швейцария у нас – Нейно превъзходителство г-жа 

Регина Ешер връчи наградите на победителите в 8-те 

категории на годишните награди, които Българска 

фондация Биоразнообразие традиционно раздава. 

Освен символичната хлопка медал, плакет и чек за 

500 лв. наградените получиха и подаръци от 

Швейцарското посолство. Годишните награди се 

организират в рамките на проект „За Балкана и 

хората“, който се финансира от Българо-

швейцарската програма за сътрудничество. 

Събитието се осъществи с любезната подкрепа на 

Софийска Община.  

Подробности на стр. 3 

 

 

125 Г. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

 
На 26.09. на коктейла по случай 125 години от 

основаването на Софийския Университет „Св.Климент 

Охридски“ имаше щандове с български традиционни 

и био продукти и участваха 14 български био 

производители. Проектът „За Балкана и хората“ 

беше представен от ръководителя на звеното за 

управление д-р Стоилко Апостолов, а на щанда бяха 

изложени био пчелен мед, сок и сладка от арония и 

сини сливи. На празника бяха поканени ректорите 

на 70 български и 30 чужди университета.  

 

ФЕРМЕРИ ОТ РАЙОНА НА ПРОЕКТА 
НА ПОСЕЩЕНИЕ В ШВЕЙЦАРИЯ 

 
 

Фермери от района на проекта посетиха швейцарски 

ферми, за да се запознаят с добри практики в 

директните продажби, осъществявани в рамките на 

самите ферми. Посещението бе част от дейностите по 

компонент В и се организира от Биоселена и БДЗП с 

активното съдействие на REDD. 
 

Подробности на стр.4.  

 

Конкурс за подкрепящи 
биоразнообразието бизнеси  

 

В началото на ноември предстои подписване на 

договорите за финансиране на одобрените 

проектни предложения по Програмата за 

подпомагащи биоразнообразието бизнеси. На 

втория етап от провеждането на процедурата 

Асоциацията на парковете в България (АПБ) избра 

три проекта. 

Подробности на стр. 4 

Студентски лагер „ЗА БАЛКАНА“  

 

В периода от 1 до 5 август 2013 г. в хижа 

Амбарица и околността се състоя студентски 

лагер, организиран от БФБ в рамките на проекта 

със съдействието на ДНП „Централен Балкан“.  

Подробности на стр.3 

ФЕСТИВАЛ НА МЕСТНИТЕ ПОРОДИ В 
КАЛОФЕР 

 
В края на септември в Калофер се проведе  Фестивал на 

местните породи, организиран в рамките на проект „За 

Балкана и хората“ в който участваха 19 скотовъди и бяха 

показани 150 животни от 20 породи. 

Подробности на стр. 5 

http://festivalnaslivata.com/


Ентусиазирани млади хора участваха в лагера „За Балкана“, където освен че изучаваха 

природата на Централен Балкан чрез експедиции за запознаване с редки и защитени видове,  успяха да свършат и 

малко полезна работа, в помощ на тези, които посещават планината. Почистена бе пътеката близо до хижата, която се 

използва най-вече при спасителни акции, както от екипите на планинската спасителна служба, така и от товарните коне. 

Всяка вечер край лагерния огън младите хора обсъждаха най-интересното от отминалия ден - какво са научили, кои 

видове са видели за първи път и какви са преживяванията на отделните групи. „Разбрахме повече за прилепите, 

определихме какъв ни е екологичния отпечатък и как лесно може да го намалим, ако спазваме някои простички съвети, 

дадени от другите студенти. Научихме се как да оказваме първа помощ и в случай на нужда и да спасяваме не само 

нуждаещи се животни, но и хора. Рейнджърът на парка и и хижарката ни разказваха историята на хижата и околността, 

която бе много интересна.“ - споделя една от участничките в лагера. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БДЗП и Биоселена организираха посещение за фермери в Швейцария 

               

В учебно пътуване в Швейцария бяха включени 8 фермери от района на проекта в периода 5-12 октомври 2013 г. Целта 
беше участниците да се запознаят с добри практики в малки семейни ферми, където се отглеждат животни, 
произвежда се така популярното швейцарско сирене и се продава директно на потребителите. Швейцарските ни 
партньори от REDD (Мрежа за обмен и устойчиво развитие) бяха осигурили интересна програма както за фермерите, 
така и за придружаващият ги екип от предаването БРАЗДИ на БНТ.  

Бяха посетени ферми за производство на краве, козе, овче и биволско сирене. Групата участва в процеса на 
производство на някои специфични сирена като грюер и моцарела, кисело мляко, пресни сирена и др. Навсякъде 
имаше възможност за дискусия и обсъждане, както с швейцарските фермери, така и с българските представители на 
Биоселена и БДЗП, които чрез проекта „За Балкана и хората“ се опитват да подпомогнат поне 30 фермера в усилията им 
да отглеждат животните си и да реализират продукция от територии със запазена природа, каквато има в районите, 
където те работят и живеят – Централен Балкан и Западна Стара планина. Незабравимо ще остане посещението на 
фермерския пазар и на историческата част на град Берн. Групата се срещна и с посланика на България в Конфедерация 
Швейцария - г-жа Меглена Плугчиева. В серия от 6 репортажа предаването "Бразди" на БНТ ще покаже най-важните 
моменти от посещението. Предаването се излъчва всяка събота от 12,30 часа по Канал 1.   

 

 

 

ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

Журито в състав Калин Терзийски, Катя Лещанска, Красимира Величкова и 

Мартичка Божилова определи следните победители: 

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

- кампания и гражданското неподчинение на Орлов мост срещу 
лобистките промени в Закона за горите 

- Кампания на инициативна група от село Дъбовица в Котленския балкан 
срещу андигиране на р. Луда Камчия 

 II. За най-добър журналистически материал, свързан със запазване на 
българската дива природа 

- сайтът https://bivol.bg/ 

- Босилена Мелтева от в. Дневник  

III. Доброволец за природата 

- Доброволците в гасенето на пожара в Бистришко бранище, Витоша 

- Свилен Овчаров, Веселин Паскалев и Александър Дунчев 

IV. Политик с най-голямо внимание към българската природа 

- Награда в тази категория не бе присъдена 

V. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси 

-  “Глобул“ за кампанията „Ден на Природните паркове” с WWF 

VI. За дарение/дарител в областта на биоразнообразието 

- Ралица Хес от Швейцария 

VII. Институция/организация с принос в опазването на биоразнообразието 

- Българско дружество за защита на птиците  

VIII. Награда за цялостен принос за опазване на българската природа 

- Тома Белев  

По време на празника част от номинираните се представиха със снимки от 

своите кампании, информационни материали и дори с два големи макета на 

лешояди. Дегустация на фермерски продукти от Централен Балкан показаха 

връзката между запазената природа и устойчивото местно развитие.  

Церемонията завърши с концерт на групите „Мерудия“ и „Уикеда“, които се 

раздадоха за публиката – повечето от които млади хора, участници в протестите 

срещу посегателствата срещу природата. 

 

.  
Церемонията се откри с въздушна 

 акробатика на Бенита Примо 

 
Нейно превъзходителство г-жа Регина Ешер 
награждава Тома Белев за цялостен принос 

 
Щандовете на номинираните за наградите 

 

„Уикеда“ се раздадоха за публиката  
 

 

Финансиране за подкрепящи биоразнообразието бизнеси  

На втория етап от провеждането на процедурата Асоциацията на парковете в България (АПБ) избра три проекта: 

 Проект № 1: „Понор планина – дестинация за природопознавателен и орнитологичен туризъм“. Целта на 
проекта е да бъдат разработени туристически пакети, които да са изцяло насочени към природопознавателен 
и орнитологичен туризъм, чрез изграждане на специално укритие за наблюдение и фотографиране на вълци, 
дива котка, лисица, скален орел. Проектът ще се изпълнява от „Спация Уайлдлайф“ ООД. 
 

 Проект № 2: „Създаване на микропредприятие за преработка на горски плодове в сладка по традиционна 
рецепта и разработване и прилагане на методика за устойчиво събиране на горските плодове и билки в 
района на Западна Стара планина” на „Синевка” ООД. Идеята е да се създаде микропредприятие за 
производство на сладка от горски плодове с методика за устойчиво събиране на плодовете, адаптиране на 
методиката за обучение на ученици и деца, включващо посещение в планината. 
 

 Проект № 3: „Създаване на „зелен” устойчив бизнес, опазване на планинските сенокосни ливади и 
популяризиране на буковите екосистеми в защитената територия”. Чрез този проект ще се развие 
високопланинското овцевъдство и ще се поддържа местообитание 6520 Планински сенокосни ливади, ще се 
популяризират 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum Luzulo-Fagetum beech forests, 9130 Букови гори от 
типа  Asperulo-Fagetum Asperulo-Fagetum beech forest. Изпълнител на проекта е „Аренария БМ“ ООД. 

стр.4 

Финансирането на проектните предложения по Програмата за подпомагащи 

биоразнообразието бизнеси (ПББ) обхваща ключови природни ресурси в или граничещи с 

природните паркове “Врачански Балкан” и “Българка”, както и зона BG0001040 „Западна 

Стара Планина и Предбалкан“ от Европейската мрежа Натура 2000.  

 

https://bivol.bg/


 

                                       

 

    

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ФЕСТИВАЛ НА МЕСТНИТЕ ПОРОДИ 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ в КАЛОФЕР 
На 27 септември 2013 г. в местността „Паниците” край град Калофер за 

първи път се проведе ФЕСТИВАЛ НА МЕСТНИТЕ ПОРОДИ 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ в БЪЛГАРИЯ. Организатори на фестивала 

бяха МЗХ и Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в 

животновъдството. Той бе част от проект „Да свържем опазването на 

природата с устойчивото развитие на селските райони”. Фестивалът бе 

открит от изп. директор на ИАСРЖ проф. д-р Васил Николов и от 

координатора на проекта д-р Стоилко Апостолов от Биоселена.  

 На обширните ливади сред възвишенията на величественият Балкан в 

изградени с електро пастир групови клетки бяха показани 15 местни и 2 

комерсиални породи овце и две местни породи кози. Представените овце 

бяха от породите: Старозагорска, Реплянска Дъбенска, Средно-

старопланска, Каракачанска, Медночервена шуменска, Брезнишка, 

Западностаропланска, Софийска /елинпелинска/, Среднородопска, Вакла и 

Бяла маришка, Тетевенска, Старопланински цигай, Ил. Дьо. Франс и Аваси. 

Неизменно присъстваха и характерните за района местни породи кози: 

Калоферската дългокосместа и Местната дългокосместа виторога 

коза. В пейзажа на ливадите добре се вписваха спокойно налягалото стадо 

от сиви крави със своите теленца и пасящото хергеле от каракачански коне. 

Показани бяха и кучета от Каракачанска порода - неизменен спътник и пазач 

на стадата. Във фестивала участваха 19 скотовъди - земеделски 

производители, показани бяха 150 животни от 20 породи. 

Посетителите бяха граждани, ученици от две основни училища и деца от 

детска градина от гр. Калофер, животновъди от околността, студенти от 

Аграрния университет в Пловдив, представители на развъдни организации. 

Всички имаха възможността да се запознаят с характерните и специфични 

екстериорни белези и стопански качества на всяка представена порода.  

Независимо от мрачното и дъждовно време, проф. Васил Николов умело 

насочи вниманието на децата от детската градина към представените 

животни. Интересно бе екологичното състезание между учениците от двете 

основни училища за опознаване на местните породи животни.  

На децата бяха раздадени книжки с описателните характеристики на 

местните породи селскостопански животни, които им помогнаха за 

разпознаването. На спечелилите състезанието отбори бяха раздадени 

сувенирни предметни награди. Всички участници имаха възможността да 

дегустират висококачествени млечни продукти с екологична стойност, 

приготвени от местните породи животни. С тази инициатива беше 

създадена в умален вариант една Детска природо-научна екологосъобразна 

академия.  

Бонка Чолакова - Гл. директор на ГД „Управление на генетичните ресурси 

и репродуктивния процес“ към ИАСРЖ 

 

  Предстоящи събития 

ЗАСЕДАНИЯТА НА УС И СП ЗА 2014 

Следващи срещи на УС -  8 януари, 26 март, 25 юни и 30 септември 2014.  

През януари 2014 г. в комбинация със заседанието на УС е насрочено  

първо заседание на Стратегическата платформа (СП), която ще осигури 

съгласуваност на проекта чрез включване на представители на различни 

нива и различни институции, които да обсъждат конкретни въпроси, 

повдигнати от проекта. Това ще бъде инструмент за подпомагане на 

политическия диалог и довеждане на резултатите от проекта до по-високи 

управленски нива. СП ще гарантира, че извлечените поуки са използвани и 

адекватно интегрирани в съответната законодателна и политическа рамка. 

СП ще включва следните членове: 

1.  Представител на Швейцарското междинно звено  

2 . Представител на българското Министерство на земеделието и храните 

3 . Представител на бълг. Министерство на околната среда и водите 

4 . Един представител на всяка от целевите групи по проекта: 

- природни и национални паркови дирекции  
- земеделските производители  
- местния бизнес 
- местните власти 

5 . Един представител на швейцарските НПО партньори 
6 . Един представител на българските НПО (на ротационен принцип и въз 
основа на участие в изпълнението на всеки от трите проектни компоненти) 
 

              

 

 
  

ЗВЕНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 
ФОНДАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ БИОСЕЛЕНА 
СОФИЯ 1000, БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ 48, ЕТ.4, СТ.410 

WWW.BIOSELENA.COM 
ЗА КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ:  
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ОБУЧЕНИЕ ПО ПЛАЩАНИЯ ЗА ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ 

На 8 август 2013 г. в София се проведе обучение по плащания за екосистемни 

услуги. Специален гост-лектор на събитието беше д-р Хулио Тресиера (Dr Julio 

Tresierra) – координатор на глобална програма за плащания за хидрологични 

екосистемни услуги, чиято централа се намира в WWF Холандия. Д-р 

Тресиера работи над ПЕС от 10 години в Латинска Америка, Азия и Африка, 

където приложението на този инструмент е по-напреднало отколкото в 

Европа. По време на обучението беше направен преглед на различните етапи 

на един ПЕС процес – разработване, изпълнение и мониторинг, като основен 

акцент беше оценката на екосистемните услуги. Целта на обучението беше да 

се повиши капацитетът на ключови експерти от българските институции, 

отговорни и въвлечени в изпълнението на националното екологично 

законодателство, свързано с управлението на екосистемите. 

 

УС на проекта в Калофер и 
посещение на Природен 
парк Българка с швейцарски 
експерт 

На 25 септември в Калофер се проведе среща 

на Управителния съвет на проект "Да свържем 

опазването на природата с устойчивото 

развитие на селските райони". След срещата, 

на 26 и 27 септември, представители на WWF - 

България, работещи по проекта, заедно с 

швейцарския експерт Бертран Сансонанс 

посетиха Природен парк "Българка". По време 

на посещението си те обсъдиха ПЕС схемите, 

които се предвижда да бъдат прилагани на 

територията на парка. Със служители на парка 

бяха обсъдени проблемите на "Българка" и 

възможностите за разрешаването им чрез 

прилагането на ПЕС схеми.  

 

Бертран Сансонанс от Про Натура посети и 

местността Узана, където ще се изгради 

Детската природна академия и имаше срещи с 

екипа на БФБ, а преди това и в Швейцарското 

посолство. 
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