Приложение № 1.6.1.
Списък
на проектите, финансирани от ЕС, донори и международни организации, в които
ДНП Централен Балкан е участва/л или е Бенефициент
1. Проекти, финансирани от Националния доверителен екофонд:
1.1. Проект „Възстановяване на алпийските хабитати в Национален парк
Централен Балкан”
Обща стойност – 70 800 лв. Реализиран е в периода 2001-2004 г.
Цели на проекта:
O възстановяване на представителен алпийски биом;
O възстановяване на естествени природни местообитания;
O оцеляване на консервационно значими растителни видове;
o създаване на условия за генетичен обмен и нормално функциониране на
формообразувателните процеси в района.
В резултат от реализираните дейности по проекта са ограничени и спрени
уврежданията на високопланинските местообитания в района, предизвикани от
строителство на подземни комуникации и неправилна експлоатация на пътя Калофер –
вр. Ботев. Извършени са мероприятия за ландшафтно оформяне на увредените
участъци. Площите, предмет на възстановяване, са проектирани и рекултивирани на
два етапа: първи -до 31.11.2001 г. и втори -до 31.11.2004 г.
Изпълнени са дейности върху 19 участъка: изградени прагове от суха каменна
зидария – 780 m3, над 1 500 m малки прагчета, зачимени са 1 100 m2 и малките прагчета
с обратен наклон. Общата площ на възстановените терени е 26,34 дка.
1.2. Проект № 471 “Пилотни възстановителни дейности с цел управление на
хабитати от високопланинската безлесна зона на НП Централен Балкан чрез
устройване и поддържане на пасищен район”
Проектът е реализиран в периода 2006-2009 г. Общата стойност на проекта е 19
000 лв. Бяха възложени възстановителни дейности на 50 дка площ (отстраняване и
раздробяване на сибирската хвойна) и поддържане на достигнатото състояние чрез
целенасочена паша в пасищен район “Кръвенишко дере”, ПУ Тъжа. Проектът
допринесе за опазване и поддържане на биологичното разнообразие в безлесната зона
на парка. Беше приложен модел за управление на природни местообитания във
високопланинската безлесна зона (контрол на сукцесията на хвойната), чрез
възстановителни и поддържащи дейности. Отстраняването на сибирската хвойна в
посочените територии доведе до развитието на растителни видове с висока
консервационна значимост.
1.3. Проект № 473 “Възстановяване на белоглавия лешояд (Gyps fulvus)
като гнездящ вид в НП Централен Балкан”.
Проектът е реализиран в периода 2006-2009 г. Обща стойност – 14 000 лв. В
миналото паркът е бил обитаван от многобройни колонии на белоглавия лешояд. Видът
е изчезнал като гнездящ вид в парка през миналия век. Основната цел на проекта беше
да се създадат благоприятни предпоставки за реинтродукцията и привличане на диви
белоглави лешояди в парка. Реализирани дейности:
o
изградена хранителна площадка;
o
осъществявано изкуствено подхранване на площадката за привличане на
диви белоглави лешояди;

o
провеждан мониторинг на хранителната площадка за констатиране
присъствието на грабливи птици.
1.4. Проект № 384 “Развитие на пътна инфраструктура на НП ”Централен
Балкан” - пилотна фаза ”Ремонт на пътен участък “Калофер – Манастира.
Проектът е реализиран през 2002-2003 г. Обща стойност на проекта 87 434, 2 лв.
Извършен ремонт на пътен участък “Калофер – Манастира”: полагане на асфалто –
бетон, направа на канавки, дъждоотоци и водостоци - 1100 метра.
1.5. Проект №435 “Изграждане на екопътека и лагер /бивак/ за обучение по
оцеляване в планината
Проектът е реализиран през 2003-2004 г. Обща стойност на проекта – 73 000 лв.
Изграден е обект, състоящ се от два подобекта:
o Маршрут на Екопътеката с изградена посетителска и интерпретативна
инфраструктура и
o Лагер за обучение по оцеляване в планината.
2. Проект „Пилотен демонстрационен модел на приложение на хибридни
системи за осветление и соларни системи за топла вода за обекти в НП
„Централен Балкан”.
Общата стойност на проекта – 120 110 лв. и продължителност от 30.05.2009 г. до
30.06.2011 г. Отговорна организация по проекта – Гражданско дружество „Централен
Балкан – Априлци” и партньори – Кооперация на овцевъдите „Бъзов дял” – Априлци и
Дирекция „НП ЦБ”. Проектът се финансира от Програма за малки проекти на
Глобалния екологичен фонд (GEF).
Целта на проекта беше да допринесе за стимулиране използването на ВЕИ за
производство на топла вода и електричество чрез демонстрационни системи в обекти,
разположени на територията на НП „Централен Балкан” и доказване ефективността им
на работа при съответната надморска височина и атмосферни условия.
Инсталирани са хибридни системи за производство на електрическа енергия и
соларни системи за затопляне на вода в демонстрационни животновъдни обекти в м.
Горни Поленици и в м. „Бъзов дял” и Контролно информационни пунктове „Смесите” и
„Сладката вода”.
3. Проект DBU TRINET REFETENCE NUMBER: 27227-33/2 “Изграждане на
сътрудничество в Централна и Източна Европа за природосъобразно използване
на пасищата – TRINET”
Финансиран от немската фондация DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) с
обща стойност на проекта – 487 000 лева. Проектът е изпълнен в периода 01.01.2009 г.
– 31.12.2010 г. Парковата Дирекция участва като партньор. Целта на проекта беше да се
подпомогне процеса на актуализиране на Плана за управление на парка в частта
засягаща управлението на високопланинската безлесна зона. Като част от проекта беше
разработен въпросник и проведена анкета „Паша в НП” сред ползватели на безлесната
зона. Резултатите показват отношението на ползвателите към процедурата за
предоставяне на пасищата, съществуващи проблеми, предложения за подобрения и др.
Освен това беше проведен семинар „Поддържане на алпийските и субалпийски пасища
като инструмент за дългосрочно опазване на биоразнообразието и екологосъобразен
поминък” през 2010 г. Основните презентации и дискусии бяха свързани с
управлението/ поддържането на високопланинските пасища..

4. Проект „Модел за управление с участие на заинтересованите страни на
Централен Балкан - елемент от Националната екологична мрежа”
Общата стойност на проекта е 117 466 лева, финансиран от Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство (Договор № ПО1-04-00) Водеща организация по проекта бе Фондация
„ТАЙМ екопроекти”. Дирекцията участва като партньор. Проектът е реализиран в
периода 04.03.09-30.11.2010 г.
Основната цел на проекта бе да се предложи на национално ниво модел на
управление с участие на заинтересованите страни на елемент от Националната
екологична мрежа, който е едновременно защитена територия и защитена зона по
Натура 2000. Сред специфичните цели на проекта бяха:
- Да въведе модел на управление с участие на заинтересованите страни в
Централен Балкан, осигуряващ редовна комуникация, ефективно сътрудничество и
участие на заинтересованите страни в процесите на вземане на решения;
- Да тества модела чрез открит публичен процес на разработване на дългосрочна
визия за управлението на Централен Балкан - политическа основа за следващите
Планове за управление и развитието на региона.
Създаден беше чрез открит и демократичен процес Обществения консултативен
съвет към Дирекция „НП Централен Балкан”, включващ делегирани представители на
основни заинтересовани страни. Изготвена беше Дългосрочна визия за НП Централен
Балкан – „Поглед към общото ни бъдеще”.
5. Проект «Повишаване на професионалната квалификация на студентите
във факултет “Биология” чрез стажантска практика в научно-изследователския
сектор и бизнеса»
Финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП
Развитие на човешките ресурси, 2007–2013. Обща стойност на проекта – 87 847, 27 лв.
Дирекцията участва като партньор. Обща продължителност на проекта - октомври 2009
- октомври 2010 г. В националния парк дейностите се реализираха от 1 август до 8
септември 2010 г. Проектът предвиждаше 240 часа (30 работни дни) практическо
обучение на 8 студентите от ПУ “П. Хилендарски” и обучаващия преподавател по
планирана обща и индивидуална работна програма в Парковата дирекция и на
територията на парка. Основните цели на проекта бяха:
 създаване и укрепване на връзки между ПУ “П. Хилендарски” и Дирекция „НП
Централен Балкан” с цел обучение на студенти от биологични специалности по
планирана работна програма за работа в реална работна среда;
 включване в дейността на Дирекцията младо, образовано, мотивирано и
отворено към природозащитата поколение, което да прилага на практика придобитите в
ПУ „Паисий Хилендарски” знания;
 подготовка на бъдещи експерти за целите на парка и природозащитата.
Поставените цели са реализирани.
6. Проекти, финансирани от Фондация PAN Parks:
6.1. Проект „Разработване на Стратегия за устойчив туризъм за региона на
НП „Централен Балкан”
Проектът е изпълнен в периода 01.01.2004 г. – 30.10.2004 г. с бюджет от 29 000
лв. Основната цел на проекта беше създаване на Стратегия за устойчив туризъм за
региона на НП „Централен Балкан”, необходимо условие за получаване на пълния
сертификат за членство в мрежата PAN Parks, след извършената през 2003 г.
сертификация на парка по Принципи 1, 2 и 3 на PAN Parks. В процеса на изпълнението
на проекта бяха проведени голям брой работни срещи с широк кръг заинтересовани

страни, от които над 100 представители взеха участие в разработването на Стратегията
и определянето на приоритетите в Плана за действие за нейното изпълнение.
6.2. Проект „Пилотно сертифициране на туристически обекти с логото на
PAN Parks в региона на Национален парк „Централен Балкан”.
Проектът е изпълнен в периода 01.03.2005 г – 31.01.2006 г. с бюджет от 25 000
лв. с цел покриване на критериите заложени в Принцип 5 на PAN Parks – Партньорства
за устойчив туризъм. Извършените в изпълнение на проекта дейности са:
o
създадена е процедура за сертифициране на туристически обекти с логото
на PAN Parks
o осъществено обучение на сертифициращ екип
o пилотно сертифициране на 12 туристически бизнеса в региона на парка
o проведено обучение на сертифицираните бизнес партньори.
7. Проекти финансирани от ОП Околна среда 2007-2013г.:
7.1. Проект № 58301-30-450 „Информационно обезпечаване и подобряване
на посетителската инфраструктура в Национален парк Централен Балкан”, със
заповед 478/15.07.2009г. на Министъра на ОСВ. Общата стойност на проекта – 1 279
486,99 лева. Срок за изпълнение 15.07.09-15.03.12 г. Обща цел: Опазване естественото
състояние, целостта и единството на природните елементи и екологичните процеси в
парка чрез активно позитивно управление на посетителския поток, развиване и
утвърждаване природозащитните нагласи сред посетителите. Приключил.
7.2. Проект № 58301-32-452 „Опазване, поддържане и възстановяване на
природни местообитания и местообитания на видове в НП Централен Балкан”,
със заповед 473/15.07.2009г. на Министъра на ОСВ. Общата стойност на проекта – 1
657 459,97 лева.
Срок за изпълнение 15.07.09-15.07.12 г. Обща цел: Да бъда опазени, поддържани и
възстановени природни местообитания и местообитания на видове във
високопланинската безлесна зона на Национален парк Централен Балкан. Приключил.
7.3. Проект „Централен Балкан –парка за всички” Проекта е одобрен със
Заповед № РД-531 от 2 юли 2012 г. на Министъра на околната среда и водите, по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO005/11/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на
национални паркове и резервати”, приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на
биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Срок за изпълнение: 02.07.2012 г. – 31.03.2015 г.
Планирани дейности: 4 основни групи:
 Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи;
 Посетителска инфраструктура и капитално строителство;
 Интерпретация и образователни програми;
 Планиране и оптимизация на управлението.
Очаквани резултати:
Очаква се с реализирането на изключителните по своя мащаб дейности от Проекта, да
се постигне сериозен напредък по устройството и управлението на Националния парк и
управляваните от него резервати. По същество, това означава и напредък в
изпълнението на главните цели в управлението на Парка, произтичащи от неговото
предназначение:

поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа;
опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите;
предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и
рекреационни дейности и
създаване на предпоставки за развитието на туризъм и екологосъобразен поминък на
населението




8. Проекти финансирани от финансовия инструмент LIFE+:
8.1. Проект LIFE 07 NAT /BG/000068 "Опазване на царския орел и ловния
сокол и на ключовите за тях места от мрежата на Натура 2000 в България”,
изпълнява се от Българското дружество за защита на птиците, като партньори от
българска страна са ДНПЦБ и Сдружението „Фонд за дивата флора и фауна”. Проектът
е с продължителност 5 години на обща стойност 3 989 224 лева и е с продължителност
01.01.2009 г.-31.12.2013 г. Основна дейност по проекта на територията на НП
Централен Балкан е създаване на Модел за устойчиво управление на планински пасища
за подпомагане на колониите на европейския лалугер – основна хранителна база на
царския орел и ловния сокол. Включва се изграждане на инфраструктура за
високопланинско животновъдство, кошара за домашни животни и заслон за пастири,
демонстриране на пашата на домашни животни като управленски инструмент,
достигане и поддържане благоприятното състояние на природни местообитания във
високопланинската зона. Приключил.
8.2. Проект LIFE07 NAT/IT/000502 EX-TRA „Подобряване на условията за
едрите хищници – трансфер на най-добрите практики” с обща стойност 5 032
563,90 лева и с продължителност 01.01.2009 г. до 31.03.2013 г. Част от дейностите се
реализират в парка. Целта на проекта е подобряване на условията за дългосрочно
опазване на мечки и вълци, чрез намаляване на конфликта хищници - домашни
животни, използвайки опита по време на осъществяването на LIFE COEX проект.
Приключил.
8.3. Проект LIFE 08/NAT/BG/278 „Възстановяване на популациите на
едрите европейски видове лешояди в България”, общата стойност на проекта е 2 598
039 лева и е с продължителност 01.01.2010 г. – 31.03.2015 г. Част от дейността на
проекта ще се изпълни на територията на националния парк. Проектът се координира
от Федерация „Зелени Балкани”. Основната цел на проекта е възстановяване
популациите на трите едри вида лешояди в България чрез природозащитни мерки и
повишаване институционалния капацитет за опазването им. Изпълнява се в момента.

