Беласица
по пътя на устойчовото
развитие и опазването
на природата

БФБ вече десет години работи за
опазването на биоразнообразието на
планината Беласица, както и за устойчивото развитие на региона. Ние сме
автор на предложението и основният
мотор за създаването на най-новия Природен парк
"Беласица". Нашата цел е да подпомогнем дългосрочно
опазване и популяризиране на уникалното биоразнообразие на планината Беласица, както и осигуряване на устойчиво ползване на природните й ресурси. През 2007 г. БФБ
регистрира и свой клон Беласица.
Основните направления, по които работим през
годините в Беласица са:
дейности за опазване на видове и местообитания;
развитие на устойчив туризъм (обучение на местните хора
и развитие на туристически услуги и инфраструктура);
екологично образование и работа с местната общност за
повишаване на съпричастността към проблемите на
околната среда;
дейности, свързани с подобряването на енергийната
ефективност на къщи за гости и обществени сгради;
международно сътрудничество за устойчиво развитие на
региона в трите страни (България, Гърция, Македония).

Нашите успехи:
обявяването на 11-тия природен парк в
България - Беласица в края на 2007 г.
разработване на първите четири тематични маршрута в планината - "Животът
на кестена", "Пеперудите и цветята на
Беласица", пътека "Приятели", Пътека на мравката.
отпечатване на книгата "Интересните растения за Беласица";
създаване на Туристическа карта за българската част на
планината;
поддържане и развитие на Интернет портал за Беласица www.belasitsa.com
организиране на традиционен поход "Зимна Беласица"
със ски и снегоходки по билото на планината всеки февруари;
публикуване на първия туристически пътеводител за
Беласица, който включва и трите страни;
организиране на опознавателен тур за журналисти и тур
оператори;
както и много изложби, концерти, конкурси, събития, с
партньорството на различни институции и организации.
Продължителност: от 2003 до сега
Партньори:
Дирекция на Природен парк "Беласица"
Община Петрич
Регионален исторически музей - Благоевград
Исторически музей - Петрич
Пирински туристически форум
Туристическо дружество "Калабак"
Екологично сдружение "Планетум" (Македония)
Национален парк "Езеро Керкини" (Гърция)
ЕвроНатур (Германия)
Финансиране:
Програма за малки проекти на ГЕФ
Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество (SDC)
Немска федерална фондация за околна среда (DBU)

За контакти:
Българска Фондация Биоразнообразие
Клон Беласица
Благоевград 2700, п.к. 454
belasitsa@biodiversity.bg
www.belasitsa.com
www.bbf.biodiversity.bg

