
Какво постигнахме до сега по проект 
„Природосъобразно стопанисване на 

пасищата“? – Изводи, научени уроци и 
препоръки  

Възможности и предизвикателства в близкото 
бъдеще – предложения и идеи за 

сътрудничество 
 



 Как да продължим? 

   
 
 
  

1. Разработване на  дългосрочна визия за пасищата в община Годеч; 
 

2. Включване на дейности от ОПОС в новата стратегия за местно 
развитие на МИГ “Берковица – Годеч” ; 
 

3.  Изготвяне на предложения на национално ниво за подобряване на 
съществуваща рамка за ползване на общинските пасища в Натура 
2000 и нейното прилагане на практика. 
 

 



Разработване на  дългосрочна визия  
за пасищата в община Годеч 

   
 
 
  

 Предложение за проект към програма “Съгради промяна на 
Екообщност” 
 

 Период на изпълнение – декември 2015 – юни 2016 
 

 Основни задачи и дейности : 
Задача 1 . Въвличане на заинтересованите страни и подготовка на 
участието им за разработване на дългосрочна визия 
Дейност 1: Предварително проучване на идеите на различните 
заинтересовани страни за задължителните елементи, които трябва да 
бъдат включени  при разработване  на дългосрочната визия и показатели 
за оценка на устойчивото ползване на пасищата и ливадите в община 
Годеч. 
Дейност 2: Провеждане на първа среща за разработване на сценарии за  
стопанисването на пасищата. 
 

 



Разработване на  дългосрочна визия  
за пасищата в община Годеч 

   
 
 
  

 
Задача 2. Разработване  и приемане на дългосрочна визия 
 
Дейност 1: Обобщаване и групиране на сценариите за разработване на 
алтернативи за дългосрочна визия. 
 
Дейност 2: Среща за приемане на визия и определяне на дейностите и 
начините за постигането на тази визия. 
 
 

 



Включване на дейности от ОПОС в новата стратегия 
 за местно развитие на МИГ “Берковица – Годеч” 

   
 
 
  

 Защо ? 
 

 Припознаване на мрежата Натура 2000 като възможност, 
а не като ограничение; 

 

 Опазване на биоразнообразието от местните общности, 
които най-добре я познават; 

 

 Създаване на работни места; 

 

 Повишаване на капацитета на общността. 
 

  
 



Включване на дейности от ОПОС в новата стратегия 
 за местно развитие на МИГ “Берковица – Годеч” 

   
 
 
  

Общ ресурс за подхода ВОМР по приоритетна ос 3 “Натура 
2000 и биоразнообразие”:  
38 057 831 лева 
 
Безвъзмездна финансова помощ (БФП):  
100% от общите допустими разходи 
 
Максимален размер на БФП за изпълнение на дадена 
дейност:  
до 60 евро за 1 хектар (по изкл. и повече с представяне на 
обосновка) 
 
Допустими бенефициенти:  
Юридически лица с нестопанска цел (вкл. местните групи) и 
общини 

 



Включване на дейности от ОПОС в новата стратегия 
 за местно развитие на МИГ “Берковица – Годеч” 

   
 
 
  

Цел  на приоритетна област 3:  
 
Подобряване на природозащитното състояние на видове и 
местообитания от мрежата Натура 2000 
 

Допустими дейности: 
 
За подобряване на природозащитното състояние на видове и 
природни местообитания в мрежата Натура 2000, които са 
докладвани в ЕК, като такива с “неблагоприятно-
незадоволително“ състояние (мерки от Национална 
приоритетна рамка за действие за Натура 2000) 

 
  
 



Включване на дейности от ОПОС в новата стратегия 
 за местно развитие на МИГ “Берковица – Годеч” 

   
 
 
  

Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/ 
подобряване на природозащитното състояние на видове и 
природни местообитания (М 109 от НПРД), например: 

 

• опазване на растителни видове (събиране на семена, 
производство на посадъчен материал, 
залесяване/засаждане, премахване на инвазивни видове); 
 

• опазване на животински видове (улов, размножаване и 
реинтродукция, подхранване, гнездилки); 
 

• опазване на местообитания (косене, премахване на 
нежелани растителни видове, укрепване на местообитания 
в риск от ерозия, временно ограждане). 

 
  



Включване на дейности от ОПОС в новата стратегия 
 за местно развитие на МИГ “Берковица – Годеч” 

   
 
 
  

Организация и провеждане на иновативни екологични 
събития (М 15 от НПРД), например: 

 

Организация и провеждане на атрактивни форми на събития 
на местно и/или национално ниво, включително паради, 
фестивали, природо-научни творчески конкурси, културни и 
арт практики и др., с цел осигуряване на широка обществена 
подкрепа и затвърждаване на интереса към НАТУРА 2000. 

 
  
 



Включване на дейности от ОПОС в новата стратегия 
 за местно развитие на МИГ “Берковица – Годеч” 

   
 
 
  

Обхват: 

• BG0001040 Западна Стара планина и Предбалкан 

1. Мерки за видове в защитена зона BG0001040: 

• М 108 Инвестиции за възстановяване на природни местообитания, 
засегнати от антропогенна дейност 

• М 109 Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/ 
подобряване на природозащитното състояние на видове и природни 
местообитания 

2. Обща площ за изпълнение на мерките: 

YYYYY ха  

3. Стойност на безвъзмездната финансова помощ  от ОПОС 2014 – 2020 
за изпълнение на мерки за видове в защитена зона BG0001040: 

 XXXX евро 

4. Видове : описание на видовете, за които се отнасят консервационните 
дейности 

 

 



Подобряване на съществуваща рамка за ползване на 
общинските пасища в Натура 2000 и нейното 
прилагане на практика 

   
 
 
  

Някои идеи: 
 Предложения за 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; 
 

 Разработване на схеми за подпомагане, които да се базират на реално 
получените резултати за опазване на биоразнообразието/ околната среда, а не 
с извършване на определени дейности (или забраната за тях); 
 

 Преразглеждане на нивата на подпомагане на затревените площи в Натура 
2000 и приоритизиране/диференциране на плащанията, в зависимост от 
начина на поддържането им : паша (с приоритет) и коситба; 
 

 Обучение и предоставяне на фермерите на информация относно хабитатите и 
видовете, които  са предмет на опазване в дадената Натура зона и земите, 
стопанисвани от отделния стопанин; 
 

 Друго..... 
 

  
 



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 

Благодаря за вниманието! 


