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ПАРТНЬОРСКА ГРУПА ПО ПРОЕКТА
Създаването на партньорство със заинтересованите страни в община Годеч е основната цел на
проекта за съвместното търсене и намиране на ефективни решения на проблемите с
отдаването и ползването на общинските пасища и мери в зоните от Натура 2000.
Кои заинтересованите страни могат да участват в Партньорската група?
Представители на местната общност:
земеделски
стопани;
експерти
на
общината и ОС ”Земеделие”, общинско
горско стопанство, читалището, Местната
инициативна група Берковица – Годеч;
неправителствени организации; местните
медии и жители на общината; както и
експертите на СТЕП.
Ако желаете да се присъедините, изпратете ни попълнено Споразумението за доброволно
участие в партньорската група на step_ngo@abv.bg.
Какви са целите и задачите на Партньорската група?
Членовете на партньорската група разглеждат, обсъждат и развиват въпроси и теми, свързани с
анализа на отдаване и ползване на общински пасища, мери и ливади в община Годеч. С
провеждането на тези дискусии се цели членовете на партньорската група да се запознаят на
практика със съществуващите проблеми пред устойчивото стопанисване на общинските пасища,
като търсят и намират съвместни решения на проблемите с ползването на общинските пасища,
особено в зоните от Натура 2000.
Партньорската група ще проведе четири последователни срещи, в периода месец март – месец
юли 2015г. на територията на община Годеч.
Какви резултати очакваме от дейността на Партньорската група?
 Създадено и действащо партньорство в община Годеч за устойчиво стопанисване на
общинските пасища, мери и ливади;
 Подобрена нормативна рамка за стопанисване на пасищата в община Годеч;
 Повишени знания и капацитет на местната общност и администрация за екологичната
стойност на пасищата, мерите и ливадите и значението на екстензивното
животновъдство за тяхното опазване;
 Активирано поведение на доброволчество и придобити познания за опазване на
природните ресурси и биоразнообразието сред фермери, ученици и граждани от община
Годеч;
 Определени 50 дка пасища с висока природна стойност в община Годеч, които да бъдат
почистени от нежелана растителност;
 Определени дати и проведени две двудневни доброволчески акции през месеците май,
юни или юли 2015г. за почистване на определените пасища.

