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Проект „Партньорство за природосъобразно 

стопанисване на пасищата” 



Цели на проекта  

Click to add text 
Основната цел на проекта е да допринесе за търсенето и 

намирането на съвместни решения на проблемите с 

ползването на общински пасища в зоните „Натура 2000“ в 

община Годеч. 

  

   

 

 

Специфични цели: 
-подобряване на общинската нормативна рамка за отдаване на 

пасища на местни животновъди и  

- подпомагане на животновъди да почистят предоставените им 

общински пасища от нежелана растителност.  



Основни резултати 

Click to add text 
Анализ с препоръки за преодоляване на 
основните проблеми, свързани с устойчиво 
ползване на общинските пасища в земеделски 
земи с ВПС и местата от Натура 2000 
 
Създадено и действащо партньорство в община 
Годеч за устойчиво стопанисване на общинските 
пасища, мери и ливади;  

 



Основни резултати (2) 

Click to add text 

Повишени знания и капацитет на местната общност, 
администрацията и доброволците  за екологичната 
стойност на пасищата, мерите и ливадите и 
значението на екстензивното животновъдство за 
тяхното опазване; 

 

Активирано поведение на доброволчество и 
придобито познание за опазване на природните 
ресурси и биоразнообразието сред фермери, 
ученици и граждани от община Годеч; 

 

Почистени 50 дка пасища  с висока природна 
стойност в община Годеч 



Предлагани дати за 
провеждане на почистването  

Click to add text 30 -31 май 2015 г. 
4 -5 юли 2015 г. 
11-12 юли 2015 г. 
 



Какво ще чистим? 

Click to add text 



Какво ще чистим? (2) 

Click to add text 



Какво ще чистим? (3) 

Click to add text 



Защо ще чистим? 

Ще ни кажат: 
 
Проф. Христина Янчева : Управление на 
пасището от гледна точка на фуражните им 
качества   
Г-н Жеко Спиридонов: Управление на пасищата 
от гледна точка опазване на биоразнообразието 
  
 



Проектът „Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България  

по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.  www.ngogrants.bg 

  

www.facebook.com/STEP.BULGARIA 
www.step-bg.bg 
тел. 0898563647 
step_ngo@abv.bg 

За връзка с нас: 


