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Проектът и неговите цели
ерноморска мрежа на неправителствените организации – Варна,
и Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм – БАЕСТ,
осъществяват съвместен проект „Обществена подкрепа за
устойчивото управление на зоните по Натура 2000 по черноморското
крайбрежие“, реализиран с подкрепата на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство. Целта на проекта е да насочи
вниманието на обществеността и медиите към опазването на
биологичното разнообразие по българското черноморско крайбрежие чрез
изграждане на мрежата Натура 2000.
Ключови партньори са представители на общински и държавни
администрации, отговарящи за дейности с отношение към зоните по
Натура 2000, като агенции по околна среда, туризъм, енергетика,
земеделие, гори, рибни ресурси, транспорт и др., местни бизнеси и
независими експерти, експерти от образованието, учители,
неправителствени организации и медии.
Осъществяваните дейности допринасят за постигането на общата цел
на проекта: да осигури обществена подкрепа за опазване на
биоразнообразието в зоните по Натура 2000 по българското черноморско
крайбрежие чрез засилване на капацитета на гражданското общество да
оказва влияние върху работата на публичния сектор в прилагането на
устойчиви решения за екологично управление. Проектът използва отчасти
опита на норвежкия експерт Ларс Т. Сьофтестад от работа в родината му
и по света.
Опазването на видовете и местообитанията чрез екологичната мрежа
Натура 2000 е подход, който изисква повече от всеки друг
природозащитен подход активното и ангажирано участие на хората в
процеса на опазването. Ето защо проектът има следните специфични
цели:

да подобри знанията на организациите на гражданското общество,
на представители на медии, местни и държавни власти и бизнеси за
основни понятия на биоразнообразието във връзка с Натура 2000 и
процеса на въвеждането й;

да подобри достъпа на експерти и на широката общественост до
знания и справочни данни за опазване на биоразнообразието и мрежата
Натура 2000 по българското черноморско крайбрежие;

да развие уменията и практическия опит на организации на
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гражданското общество и медиите по отношение на влиянието на
гражданското общество върху работата на публичния сектор във връзка с
въвеждането на регулативната рамка по Натура 2000 и да задълбочи
разбирането и ангажирането с такива дейности в по-широкия контекст на
финансирането им от ЕС;

да изгради ефективни партньорства и да започне диалог по
устойчиви решения във връзка с местата по Натура 2000 между основни
действащи лица в региона, включващи секторите на гражданското
общество, властите и бизнеса.
Във връзка с постигането на тези цели участниците в проекта
осъществиха редица дейности, свързани с придобиването на теоретични и
практически знания за опазването на биологичното разнообразие и
защитените зони от националната мрежа Натура 2000. Проведени бяха
два семинара за представители на НПО, медии, образователни
институции, читалища и агенции на публичния сектор. Много разработки
намериха място на образователния сайт на проекта с адрес
http://natura.bsnn.org, където са публикувани и казуси от практиката на
норвежкия експерт. Казусите акцентират върху ангажирането на местните
общности с устойчивото управление на природните ресурси.
Едната от практическите дейности по проекта е свързана с
осъществяването на кампания, насочена срещу фрагментирането на
зоните по Натура 2000 – болезнен проблем на крайбрежието, фокусирал
трайно обществения интерес. Кампанията беше проведена от двамата
партньори в сътрудничество с журналисти и местни инициативни групи,
а част от разработените материалите са публикувани на сайта на проекта.
Специфична за опита и сферата на компетентност на Бургаска
асоциация за екологичен и селски туризъм – БАЕСТ е втората
практическа дейност, свързана с подготовката за изготвянето на планове
за управление на защитените зони. На нея е посветена настоящата
публикация, която представя насоките на част от разработките и
материалите, подготвени от експертите. На сайтa на проекта могат да
бъдат намерени тематичните разработки в пълния им обем.
Подкрепа на планирането
ще в етапа на подготовка за осъществяване на проекта
експертният екип на партньорските организации в
сътрудничество с представители на местните общности набеляза
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защитена зона „Босна“ (ЗЗ „Босна“) от националната екологична мрежа
Натура 2000 за обект на предварителни изследвания и пилотни дейности
по изготвянето на проект на план за управление на зоната.
Времевата рамка и наличният ресурс на проекта дадоха възможност
да се акцентира върху два момента: опознаването и въвличането в диалог
за съвместна дейност на различни институции, ангажирани с процеса,
както и въвличането в диалога на местните общности от собственици,
ползватели, местна общественост и др. с тяхната ключова роля за
опазването на защитените зони. Направен беше опит да се подготвят
отговорните власти и местните хора за съвместна работа, за да бъде
зоната устойчива единна система, която да функционира успешно и да
постига набелязаните природозащитни цели.

Язовир „Ясна поляна“ събира водите на Странджанския регион

Зоната е разположена на южното крайбрежие, в непосредствена
близост до природен парк „Странджа“ и резервата „Ропотамо“.
Територията й, заета почти изцяло от гори, включва части от землищата
на осем села. Кметовете на две от тях – Ясна поляна и Ново Паничарево,
бяха запознати с идеята за проекта и подкрепиха разработването му, а
след това и цялостното му осъществяване.
При започването на проекта стана ясно, че не е реалистично да
очакваме заповед за обявяването на ЗЗ „Босна“ в границите на неговите
времеви рамки. Това съвпадаше с предположенията и нагласите на екипа,
затова планираните и провеждани дейности, макар и съобразени с
нормативните изисквания, имаха подготвителен и пилотен характер.
Като първа стъпка беше изготвен и приет план за провеждане на
дейности, свързани с планирането в ЗЗ „Босна“: идентифициране и
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описание на параметрите на планирането; идентифициране, описание и
анализ на заинтересованите страни; идентифициране и описание на
проблемите на местно равнище, както и на очакванията и намеренията на
местните общности и заинтересованите страни.
Проведено беше обсъждане на параметрите на плана за управление и
установяване на минимални изисквания за структура и съдържание.
Подготвената и публикувана на сайта разработка за основните фактори,
формиращи местообитанията в ЗЗ „Босна“, е подкрепена от карти и
графични изображения, а правният и финансов анализ присъстват като
елементи в останалите материали. Работата е изцяло дело на експертния
екип на БАЕСТ и е извършена на базата на нормативната уредба,
определяща изискванията за планиране на управлението на защитените
зони.
Предстои материалите да бъдат изпратени на компетентните
институции за информация и становище по тях. От Министерството на
околната среда и водите (МОСВ) и Регионалните инспекции по околната
среда в Бургас и Варна се очакват коментари, изводи и забележки, които
могат да бъдат полезни в реалния процес на планиране и набелязване на
източници за финансирането на дейности в защитените зони. С тази
обратна връзка екипът на проекта ще ангажира публичния сектор с
практическите си дейности във връзка с въвеждането на регулативната
рамка по Натура 2000. Информирането на широката общественост за
предстоящото планиране и изясняването на нейните очаквания, желания и
нагласи, очертаването на заинтересованите страни и техните интереси са
положителна стъпка към постигането на прозрачност и отчетност в
публичната сфера. Трудно е да предположим дали извършеното от БАЕСТ
ще бъде взето предвид при процеса на реално планиране в бъдеще, но
заявката за активно включване и проследяване на процеса от страна на
неправителствения сектор е налице. В рамките на създадения механизъм
за информиране на властите за хода и постиженията на проекта, който ще
продължи да действа и след приключването му, партньорите се ангажират
с проследяване на планирането и интегрирането на обществените
интереси.
Истинско постижение на екипа на БАЕСТ е тясната и постоянна
връзка с местните общности от района на зоната и околните по-големи
общини, които имат както интереси, така и управленски задачи, свързани
с тази територия. Макар със съвършено скромни средства и пилотни
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задачи, в рамките на проекта беше проведен истински експеримент по
планиране „отдолу нагоре“, с отчитане на местните интереси и очаквания
и опит за намиране на оптимални решения, задоволяващи възможно наймного от заинтересованите страни. Особено активна е работата с
жителите на селата и градовете от Странджанско, на които е представена
идеята за управлението на зоната. В ход са обсъждания и събиране на
конкретни предложения, доста от които вече са обобщени и отразени в
експертните разработки. Проведени са 18 срещи с местните общности и
експерти, в които са участвали над 200 души. Младежката група към
БАЕСТ, предимно студенти в колежа по туризъм, беше ангажирана с
темата за защитената зона и разработи проекти за туристически дейности,
които могат да се реализират в нея и съседните райони.
Важен момент от настоящия проект и бъдещата работа е идеята за
създаването на Асоциация „Босна“, която да стане инициатор за
подготовка, обсъждане и изпълнение на План за управление на защитена
зона „Босна“ от националната екологична мрежа Натура 2000.
Асоциацията е замислена като своеобразен инструмент, който ще
подпомага планирането в перспектива и ще даде възможност на местните
общности, заинтересовани страни и експерти да участват в него
организирано и ангажирано.
Идеята възникна спонтанно в опитите да бъдат активно въвлечени в
процеса местни лидери, бизнеси, държавни институции и др. При
осъществяване на практическите дейности бяха убедени местните
общности от селата Изгрев, Велика, Фазаново, Писменово, Ясна поляна и
Ново Паничарево да се самоорганизират и да регистрират местни
селищни сдружения за устойчиво развитие. Създадените сдружения
предложиха на две общини – Приморско и Царево, на двете местни
горски стопанства, както и на стопаните на язовир „Ясна поляна“ заедно с
тях да създадат Асоциация „Босна“. Мотивите за това решение са, че
местните общности и експерти виждат в асоциацията реална възможност
планирането да придобие свой облик и устойчивост, както и да бъде
откроено на фона на различни други планове, програми и проекти.
Нужно е да подчертаем, че с тази практическа дейност проектът само
обучава тези, които ще участват в подготвката на бъдещия План за
управление, както и да разграничим това обучение от процедурата по
изготвяне на Планове за управление. Искрено се надяваме
неправителствените организации да запазят добрите си контакти и
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уважението на местните хора и да съхранят интереса им за истинската
процедура, коментират експертите от БАЕСТ. Местните експерти и
местните общности и заинтересовани страни са убедени, че
подготвителните дейности са изключително важни за перспективата на
местното устойчиво развитие, включително управлението на ЗЗ „Босна“ и
изграждането на съзнание за значимостта на екологичната мрежа. При
осъществяването на тази дейност партньорите и експертите на двете
организации разкриха своя опит за работа по въпросите на Натура 2000 и
ангажирането с тях на публичния сектор и местните общности .
Макар и встрани от конкретния проект, неизбежно бе въвличането на
екипа на БАЕСТ в обществената дискусия около Плана за управление на
ПП „Странджа“, не на последно място и поради факта, че председателят
на сдружението Върбан Москов е автор на раздела за селско стопанство и
местна промишленост. Трудностите около приемането на този план
илюстрират потенциалните проблеми, които може да възникнат, ако няма
прозрачност в процеса на планирането и не са прецизирани посланията
към местните общности, особено ако са свързани с ограничения и
забрани. Председателят на БАЕСТ е на мнение, че разясняването на
значението и ползите от Натура 2000 трябва да бъде не толкова експертно,
а от позиция по-близка до местните хора, които макар да имат много
вярна интуитивна представа за ценностите на биоразнообразието, не са в
състояние да я определят от европейски и световни позиции. В
посещенията му из региона и беседите силно е акцентирано на
възстановяването на традиционни дейности и създаването на нов
поминък по устойчиви схеми, без да се допуска урбанизация на
междуселищни пространства с нови вилни зони. Тези изводи от
практиката биха могли да послужат за основа на бъдещата успешна
работа по реалното планиране.
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BG0000208 БОСНА

Приморско

Царево

Защитена зона „Босна“

Легенда

Легенда

Босна
BG0000208
162 258.881 дка
Директива 92/43/ЕЕС
(За хабитатите)

Наименование:
Код:
Площ:
Съгласно:

Село
Държавна граница
Областна граница ПЕРНИК Име на област
Общинска граница БАНСКО Име на община

Землищна граница
Пътна мрежа
Урбанизирана зона
на населено място
Воден обект
Защитена зона

Биогеографски райони
Алпийски
Черноморски
Континентален

СТОЛИЦА
ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР
Общински център
Град

Защитена зона

Граница на РБългария

Горите – богатството на „Босна“
ай-голямото природно богатството на ЗЗ „Босна“, свързано
тясно с бъдещото й управление, са горите. Тук са представени
накратко някои най-общи сведения за зоната. Дадени са и
връзки към допълнителни информационни ресурси в интернет.
„Босна“ с код BG0000208 е защитена зона по Директивата за
местообитанията, която припокрива частично и граничи на юг със
защитена зона по Директива за птиците „Странджа“ BG0002040, както и
със защитената зона „Странджа“ BG0001007 по Директивата за
местообитанията, а на север – със защитена зона „Ропотамо“ BG0001001.
Разположена е в Черноморския биогеографски регион.
ЗЗ „Босна“ обхваща северната част на Странджа планина извън
границите на Природен парк „Странджа“ и включва територии от 4
общини – Царево, Созопол, Приморско и Малко Търново. Зоната е
разположена на източна географска дължина 27° 11' 41" и северна
географска ширина 42° 11' 13". По-голямата част от територията й е
покрита с гъсти дъбови гори. Много малки реки от Черноморския басейн
са все още добре запазени. На територията на зоната няма защитени
територии.

Н

ЗЗ „Босна“ включва гори, типични за Черноморския биогеографски
регион

Към най-дългосрочно действащите фактори, определящи
биоразнообразието в зоната, трябва да отнесем местоположението,
топографията, климата и почвите. Географското положение и релефът
оказват ключово влияние върху формирането на местообитанията, тъй
като те са основните абиотични фактори, които определят развитието на
екосистемите.
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ПП „Странджа“ и граничещата с него защитена зона предлагат
условия за развитие на екологичен туризъм

Зоната носи името си от едноименния рид в Странджа, най-северното
от трите й основни била, разположен изцяло на територията на България.
Ридът има формата на дъга, разположена в посока запад-изток от
граничния връх Кервансарай до връх Папия над село Варвара на
черноморското крайбрежие. От юг на Босна е разположена долината на
река Велека с областта Хасекия, а от север – Факийската река. Най-висок
връх е Папия (502 м) в източната част на рида. Като част от рида Босна се
смятат и уединените северни ридове Росен баир, Бакърлък и Узунджа
баир. От рида Босна извират реките Изворска (Дъбрава или Кайнарджа),
Ропотамо (под името Церовска река), Дяволската река и Караагач от
северна страна, Стремница, Еленица както и няколко други малки
притока на Велека от южна.
Общата площ на зоната е 162 258,88 дка. Надморската й височина е от
8 до 443 м, а средната й надморска височина е 224 м. Над 85% от зоната
са гори, 11% са храсталаци, орни земи и пасища и 2% са водни площи.
Над 60% от „Босна“ е покрита с балкано-панонски церово-горунови
гори. Зоната е от голямо значение за още две местообитания –
западнопонтийски букови гори и европейски сухи ерикоидни съобщества.
Основните цели на защитената зона са:

Запазване на площта на природните местообитания и
местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в
рамките на защитената зона;

Запазване на естественото състояние на природните местообитания
и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на
защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания
видов състав, характерни видове и условия на средата;
13


Възстановяване при необходимост на площта и естественото
състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на
видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките
на защитената зона.
Зоната е одобрена от Националния съвет по биологично разнообразие
на 13.09.2007 г., както и с решение на Министерски съвет № 661 от
16.10.2007 г. Одобреният от Министерски съвет списък е публикуван в
ДВ брой 85 от 23.10.2007 г.
Представителите на флората и фауната са поставени под закрила на
Закона за биологичното разнообразие. Някои от редките и защитени
видове са включени в Червената книга на страната. Част от растителните
видове в границите на защитената зона са включени в Приложение ІІ и ІІІ
на Закона за биологичното разнообразие.
В стандартния формуляр за предлаганата защитена зона по
Директивата за хабитатите, като обекти на охрана са включени следните
типове местообитания от Приложение І на Директива 92/43 ЕЕС:

Код

Име

%Покритие

4030

Европейски сухи ерикоидни съобщества

0.48

6110

Отворени калцифилни или базифилни
тревни съобщества от Alysso-Sedion albi

0.001

8230

Силикатни скали с пионерна растителност
от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albiVeronicion dillenii

0.28

9170

Дъбово-габърови гори от типа
Galio-Carpinetum

1.46

9180

Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху
сипеи и стръмни склонове

0.0007

91МО

Балкано-панонски церово-горунови гори

61.476

91SO

Западнопонтийски букови гори

17.604
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Като обекти на опазване в зоната са включени 28 вида растения, сред
които има много редки и ендемични видове от приложение ІІ и ІІІ на
Закона за биологичното разнообразие. Предмет на опазване в защитената
зона са и консервационно значими видове животни от Приложение II към
Директива 92/43/EEC: 5 вида земноводни и влечуги, 15 вида бозайници, 2
вида риби, 7 вида безгръбначни.
Посочени са 22 вида птици, които са потенциално срещащи се в
района.
За защитена зона „Босна“ като значими са категоризирани 7 вида
животни, от които 5 вида прилепи и два вида безгръбначни. Всички
видове са повече или по-малко свързани с горските хабитати и опазването
им е свързано основно с опазването на техните местообитания. Мястото е
от особена важност, с богата флора и фауна. До последните няколко
години то е добре запазено, но трябва да се отчете, че човешкото влияние
се увеличава.
Материали за ЗЗ „Босна“ и нейното биологично разнообразие са
достъпни на официалния сайт на МОСВ:
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=204, както и на сайта на
проекта: http://natura.bsnn.org/materials/ и
http://natura.bsnn.org/pdf/Protected_Natura_3.pdf.
Заинтересовани страни
чертаването на всички страни, които имат интерес към
управлението на зоната или са свързани с него по силата на
различни обстоятелства и фактори, беше една от най-важните
задачи на БАЕСТ. Без ясна представа за заинтересованите страни не би
било възможно изграждането на някои основни елементи от механизма за
защита в рамките на зоната, включително на плановете за управление.
Формирането на съзнание за екологичната мрежа също изисква познаване
и комуникация със заинтересованите страни.
През първия етап на проекта, особено при представяне на целите,
дейностите и очакваните резултати в селата край зоната, работата на
екипа имаше за цел да предизвика интереса на местната общност към
потенциала на зоната за устойчиво развитие на прилежащата към нея
територия. Трябваше да се извършат много предварителни дейности, за да
се създадат подходящи условия и социално-психологически климат, които
да стимулират хората сами да пожелаят открито да обявят своята

О
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заинтересованост. Изразената готовност за участие в създаването на
Асоциация „Босна“ и позициите в преговорите за изготвяне на Устава,
Стратегията, Програмата за предварителни действия осигуриха
достатъчно информация за коригиране на предлаганите изводи. На ниво
селищно землище интересите ще се разкрият и конкретизират по-пълно в
процеса на изготвяне и осъществяване на селищните програми за
развитие.

Експерти от двете партньорски организации на посещение в района
на защитената зона

Според обхвата на тяхната заинтересованост страните могат да се
определят като:

местни селищни, които имат интерес в землището на едно населено
място;

общински, проявяващи интерес в границите на общината;

зонални, чийто интерес се отнася до цялата зона „Босна“;

регионални, заинтересовани от развитието на мрежата Натура 2000
в областта и региона;

национални, изразяващи интереси от национално ниво.
Досегашната практиката показва, че по-голямо обществено внимание
привличат силните интереси. Най-значителен опит в използване на
възможностите за изразяване и защита на позициите си имат
привържениците и противниците на национално ниво. На местно ниво и
общинска ниво, по отношение на зона „Босна“, заинтересоваността не е
ясно осъзната и добре формулирана и затова не е организирана.
От началото на проекта включваме в групата на заинтересованите
страни описаните по-долу юридически и физически лица.
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Силен и многостранен интерес имат общините Приморско и Царево,
тъй като част от териториите им са включени в зона „Босна“. При
пристъпване към планирането на дейностите в и край зоната предстои да
бъдат по-добре изяснени интересите на общините като собственици на
гори и терени, намиращи се в зоната. При извършване на тези дейности
през следващите етапи се очаква по-активно включване на общинските
служби, занимаващи се с устройството на територията, земеделието,
горите и туризма.
Определен интерес към развитието на зона „Босна“ се проявява и от
граничещите със зоната общини Малко Търново и Созопол. Този
предварително заявен общ интерес засега не се е доказал с практическо
участие в дейностите по проекта от представители на общинските
администрации на двете общини.
Като силно заинтересовани страни определяме кметствата и
кметските наместничества в Ново Паничарево, Ясна поляна, Писменово,
Изгрев, Велика и Фазаново, части от землищата на които попадат в
зоната. Още в началото на проекта кметовете на Ново Паничарево и Ясна
поляна участваха в работната среща по планиране и изразиха своята
подкрепа към идеята да участват в изготвянето на План за управление на
зона „Босна“. На всички досегашни срещи кметовете и кметските
наместници са изразили готовност да съдействат за осъществяване на
предвидените дейности в рамките на техните твърде ограничени
правомощия.
Заинтересовани от територията на зоната са селищните ръководства,
местните общности, юридически и физически лица от селата Българи,
Кондолово, Визица, Заберново, Калово, Бяла вода, Индже войвода и
Крушевец. Хората от тези села са осъществявали различни ползвания на
територията на зоната в миналото. Юридически и физически лица от
посочените селища имат проекти и намерения за ползвания в зоната и в
бъдеще. За разлика от необявените интереси и неясните позиции на
общинските ръководства, интересите на местно селищно ниво са
конкретизирани и лесно могат да се представят в междуселищни проекти
за развитие на екологичен и селски туризъм, които да се предложат за
финансиране по Програмата за развитие на селските райони.
Като силно заинтересовани по време на всички дейности по проекта
се проявиха държавните горски стопанства в Ново Паничарево и Царево,
които стопанисват държавните гори, включени в зоната. Освен
предприятието ВиК, което изнася от територията водата, събрана в
17

язовирите „Ново Паничарево“ и „Ясна поляна“, това са другите два
големи легално действащите стопански субекта на територията на зоната.
Те вземат решение за допускане и трябва да контролират действията на
всички субекти, които осъществяват стопанска дейност в гората.
Представители на двете горски стопанства участваха в срещата по
планиране и ясно изразиха своята готовност да участват в изготвяне на
Плана за управление. Като подготовка за това, на проведения в Царево
образователен семинар, директорите на двете стопанства, които отговарят
за горите в зона „Босна“, представиха пред лесовъдската колегия на
областта дейността на стопанствата и потенциала на горите в зоната. На
всички срещи и обсъждания експертите по горите проявяват подчертан
интерес към участие в изготвяне на План за управление на зоната.
Лесовъдите добре разбират, че забраните и ограниченията, формулирани
като препоръки и норми, ще имат важно значение за начина, по който
трябва да организират горскостопанската дейност в бъдеще. За всички е
ясно, че ползването на горите, организацията на горското стопанство на
принципа на природосъобразност и устойчивост ще има много важно
значение за запазване на биоразнообразието в зоната. От друга страна на
всички заинтересовани е ясно, че от отношението на двете стопанства,
които имат най-значителен потенциал – кадри, техника, финанси, права на
собственост и управление – в много голяма степен зависи съдбата на
Плана за управление. Целта за по-добро опазване на местообитанията ще
се постигне, ако горските стопанства осъществят програми и проекти за
внедряване на щадящи биоразнообразието техника и технологии.
Лесовъдските екипи трябва да приемат определящата цел на
лесовъдските действия в зоната да бъде опазването на значимите
хабитати и отделните находища от редки и застрашени видове. В процеса
на подготовката на Плана за управление трябва да се направи преоценка
на начина на продаване правото за ползване на дървесината и другите
ресурси на частни фирми в зоната. Предварително трябва да се
прогнозират по-добре възможните конфликти на интереси между
печалбата и опазването на природата и да се търсят ефективни форми за
контрол. В процеса на изготвяне на Плана се препоръчва да участват
специалисти по лова и дърводобива от практиката, да се оценят реалните
възможности за съгласуване, подчиняване и ограничаване на частните
интереси чрез по-завишени екологически и социални изисквания. Има
готовност да се експериментират форми и процедури за търсене на
консенсус чрез водене на преговори и медиаторство.
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Държавната дивечовъдна станция в с. Граматиково, която има
определени функци по развитието на ловното стопанство в зоната,
принципно изрази своя интерес и готовност да участва в изготвяне на
Плана за управление на зона „Босна“. Очакваме експерти от ДДС да
участват в обсъждането не само на оценките за състоянието на ловното
стопанство и на предлаганите забрани и ограничение, но и на целия План
за управление. Тази заинтересованост може да се определи като грижа на
добрия съсед, защото около една трета от границата на зона „Босна“ е с
ДДС Граматиково.

Проектът насочи вниманието на местните общности към зоните
от националната мрежа Натура 2000

Определяме като заинтересована страна и предприятието ВиК,
стопанисващо язовирите „Ново Паничарево“ и „Ясна поляна“. Найсеверозападната част от зоната е вододайна зона за язовирите „Ново
Паничарево“ и „Ясна поляна“ и с приоритет се прилагат ограниченията,
определени с Приложение № 1, към чл.10, ал.1 на Наредба № 3 от
16.10.2000 на МОСВ, МЗ и МРРБ – За условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните
зони около водоизточниците, предназначени за питейни нужди. Тези
ограничения се отнасят за целите водосборни басейни на реките
Церовска, Староселска, Дудинска и тази част от водосборния басейн на
река Зеленковска, която е над водоема.
Като заинтересовани определяме всички собственици на имоти в
очертанията и около границите на зоната. Голяма част от тях все още не
са персонално идентифицирани и не са установени контакти с тях. За
преобладаващата част от тези имоти все още не е извършена подялбата
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между наследниците. Интересът към територията, засилен от обявяването
на границите на зоната по Натура 2000, вероятно ще ускори процеса на
изясняване правата на собственост и идентифициране на индивидуалните
собственици. Към тази заинтересована група трябва да се насочи много
повече внимание през следващия етап. Най-важното е да се подготвят
няколко екологични инвестиционни проекта, които да могат да се
реализират в или около зоната и да демонстрират реални ползи, както за
собствениците на земята, така и за местните общности. Много важно е
убедително да се докажат с конкретни примери две неща: че включването
на земята в зона от мрежата Натура 2000 прави собствеността постойностна и че за да постигнат добри резултати, местните хора трябва да
действат заедно и съгласувано.
Още по време на подготовката на проекта бяха установени контакти с
Дирекцията на Природен парк „Странджа“ и партньорството успешно се
развива в няколко направления: използване на кадровия потенциал и
територията на Парка за обучение на целевите групи на проекта;
изучаване опита на ДПП „Странджа“ в устойчиво управление на зона
„Странджа“ по Натура 2000, включително и в изготвяне на Плана за
управление; съгласуване на двата плана за управление поради голямата
дължина на общата граница и единството на голямата екосистема
Странджа. Зона „Босна“ се явява буферна зона на Парка и доброто
партньорство в изготвянето и изпълнението на Плана за управление ще
бъде важна предпоставка за неговия успех.Очакваме активността на
експертите от парка през следващите етапи от изготвяне на Плана за
управление на зона „Босна“ да се засилва.
Най-утвърдени представители на гражданския сектор в селата от
зоната са читалищните и църковните настоятелства. Активното и разумно
участие на тези организации в дискусията за бъдещето на местните
общности, свързано с устойчивото управление на зона „Босна“, може да
има съществено значение за успеха. Във всички населени места има
добър опит в обединяване на хората за благоустрояване и поддържане на
параклиси и местни светилища. Този добър опит може да се популяризира
и разширява и освен към светилищата да се приложи и към местата за
отдих, които сега в много случаи приличат повече на сметища.
Читалищата в селата Ново Паничарево и Ясна поляна проявиха интерес
да се включат в досегашните и бъдещите дейности по проекта.
Секретарите на двете настоятелства на читалищата участваха в
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обучителния семинар в Царево. Читалищата имат опит в популяризиране
сред местното население на полезна информация за зоните по Натура
2000 и за значението на Плановете за управление. Има договореност към
двете читалища да се формират екипи за събиране на информация за
интересни обекти от природното и културно наследство в или близо до
границите на зоната.

На среща с местните хора – стъпка към създаване на селищно
сдружение

Очакваме читалищата да се включат по-активно за идентифициране
на местните стопани, заинтересовани от осъществяването на
инвестиционни проекти в района на зоната. Те да бъдат домакини на
срещи, организирани заедно с БАЕСТ и кметствата, за обсъждане на идеи
за проекти и за провеждане на консултации за изготвяне на проекти и
насочване към финансиращи програми. Читалището в Ново Паничарево
бе домакин на работната среща по практическия модул за планиране на
зона „Босна“, а читалището в Ясна поляна участва активно в работната
среща, проведена в кметството.
Във всички селища, които имат територии в зоната, се подкрепи
предложението местните общности да бъдат представени в Асоциация
„Босна“ от селищни сдружения с нестопанска цел.
Във Фазаново вече има сдружение „Екозов“, което е реализирало
няколко проекта. В Писменово след работната среща по планиране се
учреди сдружение „Писменово – 2010“. Създадени са инициативни
комитети, които подготвят необходимите условия за учредяването на
сдружения в селата Велика и Ново Паничарево. Има инициатори, които
извършват предварителни проучвания за създаване на селищни
сдружения в селата Ясна поляна и Изгрев.
21

На този етап все още няма институционализиран заинтересован
легитимен зонален субект. В сравнение с населението на ПП „Странджа“
жителите на населените места от зона „Босна“ са в много по малка степен
общност. В зоната са включени села от територията на „стара“ и „нова“
България. Трите села от община Приморско, землищата на които влизат в
зоната, са от няколко години в новата община. Ново Паничарево и Ясна
поляна са били в община Созопол, а Писменово в община Царево.
Предпоставка за създаване на ефективен План за управление е това
население да се превърне в общност, самоидентифицираща се със зона
„Босна“ и заинтересована от нейното бъдеще. Това е един от найсериозните проблеми, без решението на който устойчивото управление на
зона „Босна“ като единна и цялостна система ще бъде трудно
осъществимо. В началото на дейността екипът на БАЕСТ направи извода,
че формирането на заинтересован зонален субект трябва да бъде резултат
на успешно осъществен проект за изготвяне на План за управление на
зона „Босна“. След проведените многобройни работни срещи по
планирането се утвърди разбирането, че по-добър вариант е създаването
на Асоциация „Босна“ да стане предварително и самата асоциация да
кандидатства с проект за изготвяне на План за управление на зоната.
Заинтересованите страни на регионално ниво включват много
държавни служби и поделения на различни министерства и регионални
граждански сдружения. Интересите на много от тях ще се идентифицират
допълнително в процеса на изготвяне на Плана за управление.
На този етап като най-заинтересовани участници в дискусията за
бъдещето на зона „Босна“ са се включили представители на Регионалната
инспекция за околна среда и води (РИОСВ) – Бургас. Ръководството на
Инспекцията подкрепи проекта и представител на РИОСВ участва
активно в работната среща по планиране и в образователния семинар.
Засега се осъществява ползотворно взаимодействие между екипа и
представителите на РИОСВ.
Силна заинтересованост към проблемите на устойчивото управление
на зоните по Натура 2000 проявява Регионалната дирекция по горите –
Бургас. Представителите на горските стопанства участваха активно в
дискусията за управлението на зоните на семинара в Царево. Дирекцията
е силно заинтересована и от участие в изготвяне на Плана за управление
на зона „Босна“ и може да се разчита на пълно съдействие и участие в
процедурите.

22

Готовност да участва в дейности по популяризиране значението на
зоните по Натура 2000 и на природното и културно наследство в тях
изрази Регионалният инспекторат по образованието – Бургас.
Представители на инспектората и училища от областта участваха в
образователния семинар. Дискусията бе пренесена в училищата и
продължи чрез регионалния конкурс „Богатствата на моя край“. В
резултат главно на усилията на Бургаското сдружение за образование и
природна среда повече от сто участници представиха свои творби по
темата: „Природно и културно наследство в зоните по Натура 2000“ за
проверка от оценителите.
Готовност да окажат подкрепа за устойчивото управление на зоните
по Натура 2000 и да съдействат за изготвяне на качествен План за
управление са изразили Областна управа на област Бургас и областните
служби, имащи отношение към регионалното планиране и развитие,
териториалното устройство, земеделието, водното стопанство и туризма.
Като заинтересовани страни трябва да се определят и редица
граждански и браншови сдружения, които имат отношение към
природозащитното дело, туризма, природното и културно наследство.
Своята заинтересованост с участие във всички прояви по проекта досега
са показали Бургаската регионална туристическа камара и Бургаското
сдружение за образование и природна среда. Двете организации изразяват
готовност да участват активно в събирането на информация за
природните забележителности в зоната, в предлагането на идеи за
проекти и идентифицирането на автори на проекти, както и в дискусиите
за бъдещето на зоната. Дългогодишното полезно сътрудничество на двете
организации с БАЕСТ ни дава основание да очакваме и тяхното активно
участие в изпълнението на Плана за управление на зона „Босна“.
Важно значение за бъдещето на зоната има развитието на
взаимоотношенията между заинтересованите страни от различните нива.
Това важи с особена сила за отношенията между заинтересованите страни
от местно селищно ниво и тези от регионално и национално, които често
се появяват на територията, осъществявайки дейности по различни
проекти. Авторите и изпълнителите на всички проекти идват с добрите
намерения да търсят добро бъдеще на хората от Странджа. Няма
координация между осъществяваните проекти, защото се финансират по
различни програми. По принцип донорските програми финансират теми,
които са важни за тяхната бъдеща дейност, затова искат да изяснят
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състоянието, да идентифицират заинтересованите страни и техните
очаквания и намерения. Хората от местно ниво, които са заинтересовани
от развитието на района, са подложени на повече от десетгодишно
непрекъснато идентифициране и изясняване на техните намерения.
Много са проектите за подготовка на стратегии и програми и много малко
са проектите, които са предизвикали някакви промени в положението на
селата. Повечето оптимистични стратегии и програми се подготвят на
фона на протичащия процес на закриване на училища, болници, изтегляне
на служби и услуги в областните центрове. Засилва се усещането на
местните хора, че са използвани. Това неизбежно ще засилва
напрежението между заинтересованите страни и особено във
взаимоотношението между нивата. Трябва много внимателно да се
провеждат практическите модули по обучение в планирането, за да не се
формират неоснователни очаквания. Известно ни е, че и в момента има
най-малко три проекта, които идентифицират заинтересованите страни от
бъдещето на територията.

Дискусия с представители на заинтересованите страни
за подготвка на план за управление на защитената зона

По отношение на бъдещето на зона „Босна“, трябва да се подчертае,
че е важно гражданите с активна позиция да се научат успешно да
използват демократичните процеси, за да гарантират, че разумният подход
ще надделява, когато се вземат важни решения за бъдещето. Анализът на
горчивия опит от миналото и на предишните грешни избори може да
помогне на хората да не се повтарят вече познати модели на
нефункционално поведение. Развитието на процесите по крайбрежието
показва, че „трагедията на общностите“ настъпва, когато всички хора и
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големите пари получат неограничена свобода да следват своите частни
интереси в обща среда с ограничени ресурси. Ресурсите ще намаляват и
всички ще бъдат ощетени. Тази трагедия може да се избегне по
отношение на зона „Босна“, ако заинтересованите лица проявят повече
далновидност, политическа смелост и воля, за да се наложат
необходимите ограничения, като се утвърдят правила и законови мерки,
гарантиращи устойчивото или разумното природоползване в зоната и
около нея, което ще запази естествения характер на природните
местообитания.
Стратегия „Босна“
своята разработка на Стратегия за управление на защитена зона
„Босна“ експертите на БАЕСТ резюмират виждането си за
ангажиране на местните общности в управлението на ресурсите
на зоната и за ефективния им контрол върху него с цел защита на
обществения интерес и опазване на околната среда. Тя пресъздава
елементи от механизмите за опазване и управление на защитените зони,
залегнали в Закона за биологичното разнообразие и националната
стратегия за изграждане на Европейската екологична мрежа Натура 2000
в България.
Активизирането на лицата, заинтересовани от развитието на района
край зона „Босна“ и на самата зона е основен приоритет при
организирането и провеждането на практическия модул за подкрепа на
планирането по проекта. Всички участващи в дискусията и цялостния
процес отчитат вредите от липсата на информираност и умишлено
създадените и поддържани негативни нагласи сред населението по
отношение на Натура 2000. Затова е нужно да се премести фокусът на
общественото внимание от „за“ и „против“ зоните по Натура 2000 към
планиране на управлението на зоните. Обсъждането добива напълно
конкретен смисъл и носи полза, само когато са представени целите и
обектите на защитата, както в случая със ЗЗ „Босна“.
За основа на работата е използван практическият модул за
предварителна дискусия относно Плана за управление на зона „Босна“.
На хората, които са готови да търсят нови възможности за развитие, а не
просто да получат знания за зоните, мрежата и планирането, е
предложено да се самоорганизират като общност и да поемат
отговорността за устойчивото управление на зона „Босна“. Те трябва да

В
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формират структури с капацитет да изследват, опознават и решават
проблемите на зоната и хората около нея. Нужно е да се обединят двете
най-силно заинтересовани общини, двете държавни горски стопанства,
местни граждански сдружения и активни граждани и да създадат
Асоциация „Босна“, която да изготви и осъществи Плана за управление
на зоната. Местните общности, с известна помощ от външни експерти,
като оказват ефективна подкрепа за инициативите на своите членове
могат да осъществят устойчиво управление на зоните от мрежата Натура
2000.
Стратегия „Босна“ определя като централен приоритет работата за
създаване на поминък, който да спомага за опазването на видовете и
местообитанията и да засилва позициите на хората и фирмите,
заинтересовани да противодействат на натиска на урбанизацията с
нейното негативно въздействие, намаляващо територията на дивата
природа и подкопаващо гъвкавостта на екосистемите.
Ключов момент за успешната реализация на Стратегията е
разширяване на възможностите на местните общности да участват в
упражняването на ефективен контрол, както в рамките на превантивните
дейности за опазване на защитените зони от разрушаване и посегателство
в процеса преди обявяването им, така и по отношение на мерките,
предвидени в плана за управление, свързани с контрола и мониторинга.
За да се активизират местните общности е нужна стратегия с висока,
но реалистична цел и ефективна система за контрол върху процесите. За
да има отговорно управление е нужно вярно да се оценяват процесите и
тенденциите и да се отчита постигнатото. Общностите ще се обучават да
извършват мониторинг на биологичните и социално-икономическите
процеси, за да се оценява изпълнението на Стратегията, Плана за
управление и на селищните програми. Нужна е модерна система за
наблюдения и измерване на процесите в зоната, разбираеми индикатори,
които вярно да описват състоянието на видовете и местообитанията в
зона „Босна“, за да е възможно непрекъснато наблюдение на процесите в
посока на устойчивост. Индикаторите трябва да бъдат научно обосновани,
прости и разбираеми и същевременно да отразяват главните фактори на
екологичния стрес. За да може получаването на резултатите от
наблюденията и измерванията да бъде евтино и навременно, показателите
трябва да са лесни за измерване и изчисляване; а за да се информира
цялата общност, те трябва да са ясни за представяне и възприемане и от
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неспециалисти. Устойчивост на управлението може да има, ако
възникващите въпроси се съпътстват от верни и сигурни отговори.
За разумното използване на природните ресурси особено важно е да
се оптимизира структурата на инвестициите. Оптимизацията трябва да се
извърши в няколко направления: по формите на собственост - държавна,
общинска, частна, обществена; по размерите на фирмите – едри, средни и
малки предприятия; по мобилност на капитала – да се анализира степента
на свързаност на капиталите с територията; по съотношението между
видове капитал – природен, физически, човешки, социален и културен; по
насоченост към различните сектори на стопанската дейност – горско и
водно стопанство, земеделие, туризъм, благоустройство и хигиенизиране
на територията.
Устойчивостта изисква да се увеличи относителният дял на малките
инвестиции, които са най-здраво свързани с територията. Сериозни мерки
са насочени към по-голямо инвестиране в социален и човешки капитал.
Стратегията ще помогне на всички домакинства да осъществят
дългосрочни инвестиции, които могат да променят облика на района.
Наложително е да се подобрят и разнообразят възможностите за
привлекателни и доходни дейности, подкрепящи устойчивото управление
на природните ресурси и създаващи прегради пред рисковете от
задълбочаване на социалната диференциация.
Съгласуваната обща Стратегия за бъдещето, при използването на
системен подход, ще разшири възможностите за възраждане и
утвърждаване на местната екокултура и за решаване на възникващите
проблеми чрез използване на традиционни познания, съчетани с модерни
методи, техника и технологии. Изучаването на видовете и
местообитанията по-добре ще разкрие генетичната връзка на местната
култура със заобикалящата природа и ще помогне да бъдат разбрани
някои традиционни практики. Образователните програми ще повишат
знанието и съзнанието на общностите и ще ги подготвят, за да прилагат
практически решения спрямо възникващите вътрешни и външни заплахи.
Общността, която е разбрала значението на съхранената дива природа
като сигурен източник на доходи, ще се справи по-добре с
предизвикателствата на времето и изкушенията на деня.
Участието на местните общности в изготвянето и изпълнението на
Плана за управление и Стратегията ще развива техния капацитет и ще
превърне сдруженията, фирмите и домакинствата в пълноценни
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участници в процеса на обмен на знания. Така се обединяват обучение с
откриване и оценка на ресурсите, проектиране, управление и наблюдение
на процесите в зоната. Информационните и комуникационните
технологии, заедно с човешките умения ще формират капацитет за
изследване и решаване на проблемите. „Интелигентната“, щадяща
природата икономика, свързана с туризма и природозащитното дело, ще
промени организацията на труда и трудовата заетост. Заетостта, този
своеобразен ключ към участието на хората в обществения живот, открива
определени възможности за промени в обществените нагласи.
Подготовката на хората за информирано участие във вземането на
основните решения от общностите е важен приоритет, който е тясно
свързан с действителното подобряване състоянието на местообитанията и
опазването на видовете. Културата на следващото хилядолетие вероятно
ще се оценява по умението да се използват постиженията на
научнотехническия прогрес, за да се живее природосъобразно.
Ефективното прилагане на набелязаната Стратегия ще помогне за
възстановяване разнообразието на видовете и за подобряване на
качеството на местообитанията в и около защитена зона „Босна“.
Изработването на Стратегия „Босна“ ще бъде основна дейност от
един бъдещ проект за създаване на условия и предпоставки за устойчиво
управление на защитената зона. Потребността от такъв проект се доказа в
процеса на осъществяване на дейностите в рамките на настоящия
партньорски проект.
Опитът на БАЕСТ показва, че най-добър ефект може да се постигне,
когато се съчетават или извършват едновременно трите дейности сред
местните хора: подкрепа за самоорганизиране и създаване на селищни
сдружения; обучение на хората за включването им в дейности за
откриване и оценка на ресурсите; утвърждаване на процедури за
участието на всички заинтересовани в планирането. Хората от селата
сами, но заедно, трябва да поемат главната отговорност за своето бъдеще
и бъдещето на селата и техните землища.
Експертите на БАЕСТ са на мнение, че е нужно плановете за
управление на различните защитени зони и територии да се интегрират
по-пълно с плановите документи, определящи стратегията за развитие на
селищата и общините, стопани на териториите, свързани с опазването на
видовете и местообитанията. Процедурата на общественото обсъждане е
важна, но не е достатъчна, за да утвърди целите на опазването като
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стратегически цели на общностите, които ще ги реализират. Голямото
разнообразие в географската среда, площта, състоянието и целите на
опазването на зоните ще наложи допитването до институциите и
местните интереси да се подпомага от специфична структура и процедури
в зависимост от конкретните условия. Според екипа на БАЕСТ
предлаганата структура може да бъде юридическо лице с нестопанска
цел, сдружение „Босна“, което да представлява заинтересованите страни
от името на собствениците на територията и стопаните на природното и
културно наследство, намиращо се в и около зоната.
Разработване на план за управление
на защитената зона
астоящият проект има за цел да подготви заинтересованите
страни и най-вече местното население в района за процеса на
разработването, утвърждаването и осъществяването на План за
управление на защитена зона „Босна“.

Изготвеният за целите на проекта Предварителен план за действие е
теоретична разработка, която предлага основата, на която ще се изграждат
бъдещите отношения между местното население, общинските и
държавните власти, горските стопанства и др. в съвместната им дейност
по опазването и управлението на защитената зона. Той ще послужи и на
новоучредената Асоциация зона „Босна“ в проучването на защитената
зона, нейните проблеми и подготовката за разработване на План за
нейното управление.

В съответствие с правния механизъм за опазване и управление на
защитените зони, са изложени конкретни превантивни и охранителни
мерки, които трябва да се предприемат, за да се предпази зоната от
разрушаване и посегателство докато тече процедурата по обявяването й.
Те са следните:

Усъвършенстване на законодателната нормативна база и
инкриминиране на бракониерството;

Осъществяване на ефективен контрол по прилагане на
съществуващото законодателство;

Координация в действията на заинтересованите институции;

Осигуряване на средства за ефективна охрана на защитените зони;

Бърза реакция от страна на съдебната система по отношение на
нарушителите;

Н
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Развиване на просветна дейност сред местното население за
значението и ролята на защитените зони и Натура 2000 за опазване на
естествения характер на българската природа.
Разработването на план за управление на зоната – основен правен
инструмент за постигане на природозащитните цели трябва да включва:

Разработването и прилагането на преки природозащитни мерки за
опазването на всеки вид и местообитание в защитена зона „Босна“,
включително възстановителни мерки;

Във връзка с плана е предвидено да се разработи механизъм за
стимулиране на местните общности, собственици, ползватели и др. за
дейности, насочени към опазване, поддържане и възстановяване на
биологичното разнообразие. За пример могат да послужат съвместни
акции с различни целеви групи за защита на зоната от бракониери и
незаконни дейности.
Законът предвижда още дейности като контрол по опазването на
защитените зони и изпълнението на мерките, налагане на принудителни
административни мерки и санкции, както и мониторинг, който ще
установи степента на постигането на природозащитните цели.
Екологичните организации и обществеността ще участва като независим
коректив в процеса на мониторинга и по този начин ще съдействат за
постигането на природозащитните цели на зоната.
Дейностите на местните екологични организации във връзка с
формирането на екологично съзнание и ангажирането на обществеността
с опазването на защитената зона могат да включват:

Разработване и реализация на проекти за проучване и опазване на
естествените местообитания в защитената зона;

Разработване и реализация на проекти за установяване и защита на
защитени представители на фауната в зоната;

Разработване на проекти и тяхната реализация по тношение на
срещащите се в защитената зона дървесни и храстови видове,
растителност и цветна флора.
Планът за управление трябва да включва комуникационна стратегия с
дейности в рамките на образователни и информационни кампании за
опазването на защитената зона като:

Подготовка и издаване на информационни материали – листовки,
дипляни, диапозитиви, научно-популярни филми, картички и др.;

Разработване и изнасяне на образователни лекции пред местното
население, ученици, студенти и туристи;
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Разработване на туристически екопътеки с нагледни материали за
обитателите на защитената зона и местообитанията;

Включване на местни организации, свързани със защитената зона,
както и Асоциация „Босна“, в образователни дейности сред местното
население;

Информационна кампания в местните училища в зоната за
екологичното възпитание на подрастващите;

Информационна кампания и образователни дейности съвместно с
местните горски стопанства;

Популяризирането на защитена зона „Босна“, нейното богатство и
проблеми по опазването му сред медиите.
Така планът за управление ще допринесе и за формирането на
екологично съзнание за мрежата.
Местните организации, свързани със защитена зона „Босна“, могат да
станат инициатори за разработване на специален проект за финансиране
на мониторинг за биоразнообразието в границите на защитената зона,
състояние, проблеми и въздействието на отделни фактори върху
цялостната екосистема. Необходимо е планиране на цялостно проучване
на флората и фауната в границите на защитената зона, тяхното състояние,
развитие и проблемите по тяхното опазване. Макар тези дейности да са
задължение на държавата, осигуряването на допълнителни средства за тях
вероятно ще бъде открит въпрос още дълго време.

Нaстоящо и бъдещо управление
пазването и устойчивото ползване на биологичното
разнообразие на защитена зона „Босна“ е регламентирано от
Закона за биологичното разнообразие, а Наредбата за условията
и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на
защитени зони дава допълнителни подробности за процеса на планиране
и управление. Засега процесът на изграждане на екологичната мрежа не е
приключил, но независимо от това поне в теоретичен аспект е ясно как
трябва да функционира самата екологична мрежа, за да постигне
природозащитните си цели. Механизмите на защита са разписани в
Закона за биологичното разнообразие.
Според чл. 3 от горната Наредба предмет на плана за управление са:

типове природни местообитания, местообитания и популации на
видове животни (без птици) и растения, включени в приложения № 1 и 2
към ЗБР, които са предмет на опазване, или;

О
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местообитания на видове птици, включени в приложение № 2 към
ЗБР, както и територии, в които по време на размножаване, линеене,
зимуване или миграция се струпват значителни количества птици от
видове извън посочените в приложение № 2 към ЗБР, които са предмет на
опазване;

природозащитно състояние на местообитанията и/или видовете –
предмет на опазване;

мерки за предотвратяване влошаването на условията в типовете
природни местообитания и в местообитанията на видовете, както и за
предотвратяване застрашаването и обезпокояването на видовете –
предмет на опазване.
Мерките, разглеждани в последната точка, могат да включват:

забрана или ограничаване на дейности, противоречащи на
екологичните изисквания за опазване на конкретните местообитания и
видове – предмет на защита;

превантивни действия за избягване на предсказуеми неблагоприятни
въздействия;

поддържащи, направляващи и регулиращи дейности;

възстановяване на природни местообитания и местообитания на
видове или на популации на растителни и животински видове – предмет
на опазване;

осъществяване на научни изследвания, образователна дейност и
мониторинг;

социално-икономически механизми, насърчаващи опазването на
местообитанията и видовете – предмет на защита.
При определяне на мерките при възможност се вземат предвид:
регионалните и местните особености освен тези за опазване на
биологичното разнообразие, както и икономическите, социалните и
културните изисквания на обществото, ако те не нарушават
благоприятното природозащитно състояние на местообитанията и
видовете, които са предмет на опазване; устойчивото ползване на
възобновимите ресурси. Планът за управление не може да предвижда
мерки, водещи до влошаване на благоприятното природозащитно
състояние на местообитанията и видовете – предмет на опазване.
Експертите и сътрудниците на БАЕСТ са на мнение, че бъдещото
управление на защитена зона „Босна“ трябва да включва редица
задължителни спешни мерки, характерни за преходния период от
издаването на заповедта до приемането на плана за управление:
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Маркиране на границите на защитената зона, както и маркиране на
месторазположението на естествените хабитати. Въз основа на проучване
на естествените местообитания в границите на защитената зона, да се
разработи карта за тяхното месторазположение. Маркирането на
границата на зоната може да стане след официалното й обявяване.
Неотложни природозащитни мерки, свързани с ограничаване и
забрана на дейности, влияещи на популациите в защитената зона.
Лов. Стриктно да се спазват природозащитните разпоредби относно
забраната за ловуване в защитени зони. Важно е да се ограничи
навлизането от разрешените за лов ловни полета, граничещи с защитената
зона, на нейната територия и извършване на отстрел на дивеч.
Бракониерството в защитените територии и защитените зони оказва
негативно въздействие върху структурата и числеността на популациите.
Проявената по време на прехода незаинтересованост от контролните
органи доведе до незаконно ловуване в такива територии. За съжаление
доказването и наказването на бракониерството се оказа доста трудно у
нас.

Известната странджанска зеленика – емблематичен вид за региона

За преодоляване на това негативно явление сред ловците е
наложително разясняване на проблема и обединяване усилията на
заинтерсованите страни за въвеждане на защитни мерки за намаляване на
бракониерството в защитените зони. Преки мерки за намаляване и
предотвратяване на бракониерството могат да бъдат проверки на ловните
дружинки по време на ловния сезон от местните компетентни власти в
сътрудничество с доброволци от екологичните организации, грижещи се
за защитената зона. Целта е да се предотврати незаконният лов в
защитените зони по време на ловния сезон.
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Екологичните организации подкрепят и предложението за изменение
и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча по отношение
отговорностите на участниците в групов лов и задължението да се
съобщи за установени нарушения по чл. 37 от Закона за биологичното
разнообразие, Приложение ІІІ. Целта е да се намали бракониерството в
защитени зони по време на групов разрешен лов.
Уместна мярка би била и криминализирането по реда на член 278 в,
ал. 4 от Наказателния кодекс на незаконен лов, поставяне на капани и
примки в границите на защитената зона. Целта е ограничаване на
бракониерството и убиване на защитени видове животни за трофеи.
Нужно е разработване на ефективна система за стимулиране на
местните жители, които сигнализират за извършено бракониерство в
защитената зона. Целта е повишаване контрола и превенцията върху
незаконния лов на местно ниво. При установяване на нарушители да се
сезира прокуратурата с цел да се намалят делата, отпаднали поради липса
на свидетели, доказателствен материал или връзки и корупция
Необходимо е обединяване на усилията на всички заинтересовани
страни за успешно решаване на проблема с бракониерството –
компетентните власти, екологичните организации, местните общности.
Неотложни природозащитни мерки, свързани с опазване на
местообитанията. Местните организации и сдружение „Босна“
предвиждат да организират постоянен мониторинг на състоянието на
естествените хабитати в защитената зона, възможните въздействия върху
тях и промените, за да могат да бъдат своевременно взети мерки за
тяхното опазване. Защитата на естествените местообитания е защита на
много други видове, свързани с тях.
Мерките за опазване на естествените местообитания трябва да
включват:

Прилагане на засилени охранителни мерки на ключови
местообитания на защитени видове;

Забрана за изграждане на инфраструктурни елементи в значими
естествени местообитания за определен вид;

Ограничаване на горскостопанските мероприятия в райони, където
се разполагат значими естествени местообитания;

Ограничаване на достъпа на лица в естествени местообитания,
свързани с дейности по билкосъбиране, гъбарство, туризъм, овчарство и
др. по време на периода на създаване на ново поколение – март-юли;

Горскостопанските дейности по поддържане на горските екосистеми
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да се извършват извън размножителния период и след завършен прелет на
мигриращите видове.
Опазване на горските екосистеми. За цялостно опазване и
подобряване на естествените местообитания в границите на защитената
зона е необходимо:

Установяване и оценка на наличните горски екосистеми в
защитената зона;

Разработване на стратегия за развитието на горските екосистеми в
защитената зона, чрез подпомагане тяхното естествено възстановяване.
Опазване на горските смесени насаждения, важни за защитената зона;

Запазване и увеличаване на ключови местообитания, коридори за
преминаване и генетичен обмен между видовете.
Преходният период до изработване на Плана на управление на
защитената зона поставя сериозно и въпроса за мониторинга. Правилното
управление и опазване на защитената зона изисква системен анализ на
състоянието на хабитатите, численост и състояние на обитаващите ги
популации. Провеждането на такъв мониторинг изисква приемането на
методика на мониторинга, която според много експерти на НПО трябва да
е консултирана със заинтересованите страни.
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) подготвя
Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие, която
трябва да се превърна в национален център, в който да постъпват данните
за състояние на популациите от приоритетни видове от флората и
фауната.
Мониторинг може да се извършва и на местно ниво с цел формиране
на база данни, които да се използват при вземане на правилни
управленски решения.
Формирането на съзнание за екологичната мрежа включва
повишаване на осведомеността на различните целеви групи. В тази
обширна група от дейности, още през преходния период, биха могли да се
включат провеждане на семинари и лекции с представители на различни
пряко или непряко свързани със защитените зони представители на
публичния сектор, изработване и разпространение на информационни
материали, като листовки, дипляни, стикери, ангажиране на медиите на
местно и национално ниво. Целта на тези дейности е повишаването на
осведомеността и екологичната култура на местното население и
целевите групи.
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Разпространението на информация за планирането е мярка, която
цели повишаване на осведомеността на населението за ролята и мястото
на защитената зона в рамките на местното развитие, така и подготовката
му за общественото обсъждане на плана за управление на защитената
зона.
След осъществяването на проекта на двете партньорски
неправителствени организации заинтересованите страни имат много
повече информация и по-ясна представа за това как ще се осъществява
опазването и управлението на защитена зона „Босна“ и как ще
функционира самата екологична мрежа, за да постигне своите
природозащитни цели. Много от подробностите ще бъдат развивани и
утвърждавани в процеса на работа в бъдеще. Съвместяването на частния
и обществения интерес на малки и големи ползватели и заинтересовани
страни от всички нива остава сложна и трудна за постигане задача, с
която ще се ангажира асоциация „Босна“. Остава и предизвикателството
на задачата за изграждането на националната мрежа Натура 2000 за
България, свързана с допълнителни и много сериозни стратегически
природозащитни цели.
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Черноморска мрежа на неправителствените организации
Варна 9000 п.к. 91, ул. „Д-р Л. Заменхоф“ 2
Тел.: +359 (52) 615 856
Факс: +359 (52) 602 047
Email: bsnn@bsnn.org
www.bsnn.org

„Обществена подкрепа за устойчивото управление на зоните
по Натура 2000 по черноморското крайбрежие“
Това издание е създадено с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП. Цялата
отговорност за съдържанието на изданието се носи от Черноморска мрежа
на неправителствените организации и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че това издание отразява официалното становище на ФМ на
ЕИП и Договарящия орган.

