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За Балкана и хората
Месечен бюлетин за дейностите по проект „ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА
ПРИРОДАТА С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Следващо заседание на Управителния съвет ще се
проведе на 25 септември 2013 г. в района на Калофер,
където ще има специално събитие, в което ще могат да
се включат и членовете на УС.
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Студентски лагер „ЗА БАЛКАНА“ на х.Амбарица
Тази година БФБ, съвместно с Дирекцията на Национален парк „ Централен Балкан” ви канят да участвате в
Студентския лагер „Зa Балкана”. Той ще се проведе от 1 до 5 август 2013 г. в района на х. „Амбарица” - една от найтруднодостъпните хижи на Балкана, на 1507 м н.в., заобиколена от вековни букови гори и с една от най-красивите
панорами към върховете Малък и Голям Купен, Ботев и Амбарица в непосредствена близост до резерват „Стенето”.

МАРКУС ЛЮТИ НА РАБОТНО
ПОСЕЩЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ
РАМПО напуска проекта,
партньорите поемат дейностите им

Различни експерти ще запознаят участниците с характерните за района растителни и животински видове, както и с
техните местообитания, ще се учат как да оказват първа помощ при инциденти в планината, а служителите на парка ще
ги запознаят с методите на работа в територии с най-строг режим на охрана. Подробна информация за условията, при
които се провежда лагера и формуляр за кандидатствсане може да се намери в сайта на БФБ и на Коалиция За да
остане природа.
Този лагер се организира от БФБ в рамките на проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на
селските райони”.

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:
РАДОСТИНА ЦЕНОВА - ОТГ. КОМУНИКАЦИИ
radostina.tzenova@biodiversity.bg

Проверка на място на проекта бе осъществена от Балканския институт по
време на Узана Поляна Фест край Габрово. Г-н Димитър Матев посети
щандовете на проекта и се запозна с работата на екипите по време на
това зелено събитие.
В съботния ден сутринта (13.07.13 г.) имаше презентация и на проекта на
РЕЦ България “ Изграждане на капацитет и модели за участие на
заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура
2000 в България“, финансиран от Българо-швейцарската програма за
сътрудничество чрез Фонд за реформи, свързани с участието на
гражданското общество.

Един от партньорите ни - Развъдната асоциация за местни породи овце
се отказва от по-нататъшно участие в проекта, поради прекаленото
натоварване на екипа на Асоциацията с присъщите им дейности по
контрол на животните и подготовка на документи, което затруднява
изпълнението на планираните дейности. Редките породи обаче са
ключов елемент в проекта, затова работата с тях ще бъде
преразпределена между останалите партньори по компонент В Биоселена, БДЗП и ИАСРЖ. Вече са проведени и предварителни срещи
с избраните фермери с редки породи в района на проекта за
съгласуване на бъдещата съвместна работа с новите координатори.

В периода 14-20 юли на посещение в
България беше швейцарският експерт
Markus Luethi (REDD – Мрежа за обмен и
устойчиво развитие). Заедно с
партньорите от БДЗП, Биоселена,
Асоциация на Парковете в България и
ИАСРЖ беше обсъдено изпълнението на
дейностите по проекта през първата
година, както и най-важните дейности и
очаквани резултати през следващата
проектна година. Посетени бяха 5 ферми
в Западна Стара планина и 3 ферми в
община Карлово, които вече работят за
изграждане на помещения за преработка
във фермата и директни доставки на
мляко, пчелен мед и риба.

ПРОЕКТЪТ СЕ ПРЕДСТАВИ С ДВА ЩАНДА НА УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ
Проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони” периодично участва на
големи зелени събития, за да представи дейностите и продуктите от проекта, който се изпълнява в района на Западен и
Централен Балкан от 11 партньора от България и Швейцария. За първи път проектът има участие на Узана поляна фест,
който се провежда в местността между два от парковете, с които работи екипът - „Централен Балкан“ и „Българка“. През
2013 година събитието се случи в периода 12-14 юли (петък-неделя) и екипът на проекта се включи в отделните части на
Феста.

Продължава на стр.2

УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ 2013

ФБЗ Биоселена подпомогна първите три ферми от Троян и Калофер

ЕКО АКАДЕМИЯ - Българска фондация "Биоразнообразие" (БФБ) 3 дни представя проект „За Балкана и хората” като
раздава флайери, разказва за проекта, представя тениски и чаши на проекта и събира номинации за Годишните
награди
за биоразнообразие.
Ц

Три проекта за превеждане на помещения във вид, отговарящ на изискванията на Наредба 26 са подготвени от ФБЗ
"Биоселена" за да се осигурят директните продажби на малки количества суровини и храни от животински произход
на фермери от района на проекта.

ЕКО БАЗАР - Представяне на проекта чрез специален щанд на БДЗП с продукти от Западна Стара планина, предлагани
директно от производителите – овче мляко, сирене и кашкавал, сладка и мармалади, палачинки с местни конфитюри и
др., произведени в Натура 2000 зона по устойчив за природата и хората начин.

В ОДБХ Ловеч е внесен за одобрение проект за преработка на мляко от фермата на Иванка и Евгени Георгиеви, която
се намира в село Дълбок дол, община Троян. Технологичният проект включва производство на прясно и кисело
мляко, както и бяло саламурено сирене. В същото време биологичните пчелари Цвятко Начев и Гроздан Попов от
Калофер вече работят по подготвените от ФБЗ „Биоселена“ проекти за разфасовка на биологичен пчелен мед.

ДЕТСКИ ЦЕНТЪР - Работилници с природни материали, организирани от БФБ - различни занимания за малките с
камъни, шушулки, семена, бои и др. Идеята бе да се провокира интересът им към работа с природни материали и да
се запалят за идващата през следващата година Детска природна академия точно в района на Узана.

WWF ДЕЙНОСТИ
ПРЕЗ ЮНИ 2013

ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
13.07.2013 - “Интерпретация и екотуризъм” - Андриана Андреева, Българска фондация „Биоразнообразие”
14.07.2013 - Инициирана от WWF дискусия на тема „Екосистемни услуги – оценка и картиране на територията на
Природен парк „Българка за запознаване на участниците и местните заинтересовани (фермери, малки и средни
бизнеси, институции, НПО и медии) с формите за устойчиво икономическо развитие, чрез въвеждане на финансови
схеми за остойностяване на ползите за хората от опазването на околната среда. Водещи Георги Стефанов и Райна
Попова, WWF.

Няколко събития на WWF популяризираха проекта през юни. На
3.06 във Враца и на 4.06 в Чипровци екипът на проекта запозна
местната общност - градската администрация, различни бизнеси,
РИОСВ и природозащитния център с потенциала на екосистемите в
района и с възможностите, които проектът ще предоставя.
Асоциацията на парковете в България представи грантова схема за
бизнеси, подпомагащи биоразнообразието.
На 5 юни отново в Чипровци, Георги Стефанов, експерт "Климатични
промени" във WWF, представи проекта и концепцията за плащания
за екосистемни услуги пред Пътуващият летен университет и лятна
школа за практики за устойчиво регионално развитие, организиран
от сдружение „Място за бъдеще“ и Нов български университет. В
срещата участваха студенти от НБУ, Софийски и няколко чужди
университета, представители на БАН, на граждански организации,
както и местни жители.
На 17 юни 2013 г. в София, WWF организира кръгла маса на тема
"Оценка и картиране на екосистемни услуги". Участниците в
срещата - експерти в областта, държавните ресорни и научни
институции, се запознаха с проекта и обмениха опит за оценяването
и за картирането на екосистемните услуги на национално ниво,
както и за въвеждането на икономически инструменти за опазване
на екосистемите.

