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Целите на проекта
Основната цел на проект “Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата" е да допринесе за търсенето и намирането на съвместни решения на проблемите с ползването на общински пасища в зоните “Натура 2000"в община Годеч.
Специфичните цели са насочени към:
99 подобряване на общинската нормативна рамка за отдаване на пасища на местни
животновъди, и
99 подпомагане на животновъди да почистят предоставените им общински пасища от
нежелана растителност.

Характеристики на пасищата в община Годеч
През 2015г. пасищата, мерите и ливадите, наричани още “Постоянно затревени площи"
(ПЗП), собственост на община Годеч са 9590 ха. От тях, 95% попадат в обхвата на една
от петте Натура 2000 зони на територията на общината.

Партньорската група по проекта
Представители на местната общност:
животновъди, експерти на общината и
общинска служба ”Земеделие”, експерти на читалището, местна инициативна
група Берковица - Годеч, неправителствени организации, местните медии,
както и експертите на СТЕП, проведоха
общо шест срещи и дискусии, както и
едно целенасочено обучение.
Ключови резултати са създаденото и заздравено партньорство, повишени знания и капацитет на местната общност и администрация за екологичната стойност на пасищата и
значението на екстензивното животновъдство за тяхното опазване.

Доброволческата дейност по проекта

На 30 и 31 май, и на 17 и 18 юли 2015г. се проведоха две двудневни акции за почистване на пасища от нежелани шипки и хвойни в община Годеч. Активно и позитивно участие взеха доброволците: ученици, студенти, фермери, еколози, партньори и членове на
СТЕП от Годеч и София.
Двете събития затвърдиха създадените по проекта неформални контакти между съмишленици и хора с познания, опит и добро отношение към опазване и съхраняване на
природните ресурси и доброволчеството.
Съществен резултат е подобреното състояние на над 60 дка пасища от защитена зона за
опазване на дивите птици “Понор".

Предизвикателства пред партньорската група
99 Разработване на дългосрочна визия и план за стопанисването на общинските
пасища, които да отразяват адекватно местоположението и състоянието на пасищата по
отношение на стопанската им стойност и природозащитния им статус;
99 Разработване на справедливи и прозрачни правила за отдаване на общинските пасища
за общо и индивидуално ползване, които да отговарят на нуждите и възможностите на
животновъдите с пасищни животни от общината;
99 Подобряване на допустимостта за подпомагане по ОСП на общинските пасища
и насочване на подпомагането към собствениците на пасищни животни, ползващи
пасищата с висока природна стойност;
99 Повишаване на знанията и разбирането за природната стойност и природосъобразното
стопанисване на тревните местообитания в зоните от Натура 2000 с оглед постигане на
благоприятен консервационен статус;
99 Разработване на схема за мониторинг на общинските пасища, която да отчита
ценността им за животновъдството и биоразнообразието;
99 Обмяна на опит и добри практики с други райони и партньорски групи, стопанисващи
пасища и ливади с висока природна стойност в Натура 2000 зони.

За контакти:
Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП)
гр. София, Младост 1, ул. “Акад. Андрей Сахаров" №11,
Бизнес сграда, офис 21
www.step-bg.bg
www.facebook.com/STEP.BULGARIA
ел.поща: step_ngo@abv.bg
тел: +359-898 563647
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на
неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СТЕП и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище
на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на
Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

