
ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА  ЗАЩИТЕНА 
ЗОНА „ИЗТОЧНИТЕ ХЪЛМОВЕ НА КЛУЖ“  ОТ 

МРЕЖАТА “НАТУРА 2000“

Планът за управление на зоната „Източните хълмове в Клуж” е 
разработен в рамките на проект "Разработване на интегриран 
план за управление на обект от обществено значение ROSCI0295 
„Източни хълмове на Клуж" от Румънското лепидоперологично 
дружество (РЛД). Зоната обхваща 18 889 ха.  Планът е одобрен 
със заповед № 1208/29.06.2016 г. на румънското Министерство 
на околната среда, водите и горите  и допринася за опазването 
на биоразнообразието и природните ресурси, стимулира тради-
ционните селскостопански практики и устойчивото управление 
на пасища и ливади, и спомага за развитието на туризма.  В пла-
на за управление ясно  се посочва как да се опазват различните 
тревни местообитания, като посочва условията, при които се до-

пуска косене и определя органите, отговарящи за наблюдението 
и контрола. За места и местообитания с неблагоприятен еколо-
гичен статус се предвиждат възстановителни мерки. 
Причините за разработване на плана са малкият дял на заетите 
със земеделие, липсата на интерес за косене на ливадите с ви-
сока природна стойност и миграцията на младите хора.
В разработването на плана за управление са въвлечени различ-
ни заинтересовани страни, организирани са срещи за информи-
ране на земеделските стопани за плана за управление и ползите 
за тях (компенсаторни плащания и по-висока производителност 
при използване на леки машини за косене).

ОПИСАНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:  
Източните хълмове на 
Клуж, Румъния

СИСТЕМА НА ЗЕМЕДЕЛИЕ С ВПС:  
Екстензивна паша и поддържане на 
мозаечен ландшафт

ОБХВАТ:   
Защитената зоната от 
Натура 2000 „Източните 
хълмовете на Клуж“

КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА:  
Инициативността и опита 
на румънското лепидоп-
терологично дружество 
(РЛД) в проучването на 
района; Наличието на въз-
можности за привличане 
на средства за прилагане 
на разработения план 
от Европейския фонд за 
регионално развитие. .

ПРОЕКТ „HNV LINK - ЗЕМЕДЕЛИЕ С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ: ОБУЧЕНИЕ, ИНОВАЦИИ И ЗНАНИЯ“

Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП)  www. step-bg.bg

ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ:  
2013 - 2016 г.



ПРИНОС НА ИНОВАЦИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  С ВПС

ОСНОВНИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ

Сътрудничеството със заинтересованите страни (особено земеделските стопани) е от решаващо значение за разбирането на 
реалните проблеми, с които се сблъскват ежедневно, за намирането на оптимални решения за тяхното решаване.
Повишаването на осведомеността относно прилагането на  екстензивно земеделие помага на земеделските стопани да увели-
чат икономическите си резултати и да опазват земите с висока природна стойност.

ПОУКИ 

 � Интегрираният план насърчава прилагането на традицион-
ните селскостопански практики;

 � Земеделските стопани от четирите  общини в обхвата на 
зоната могат да кандидатстват за подпомагане по  Пакет 
6 “Пасища, важни за пеперуди (Maculinea sp.)" на мярка 
„Плащания за Агроекология и климат“ от Програмата за 
развитие на селските райони;

 � Иновацията допринася за запазване на благоприятния ста-
тус на тревните местообитания.

Основният фактор за успех е инициативата на румънското лепидоптерологично дружество (РЛД)  за  осигуряване на средства (около 
300 000 Евро) от националния бюджет и  Европейския фонд за регионално развитие за разработване на  интегрирания план.

ПРОЕКТ „HNV LINK - ЗЕМЕДЕЛИЕ С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ: ОБУЧЕНИЕ, ИНОВАЦИИ И ЗНАНИЯ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програмата на ЕС за научни
изследвания  и иновации  Хоризонт 2020 по грантово споразумение № 6963911 

За повече информация и контакти:
Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) 
гр. София, Младост 1, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ №11, офис 21
ел. поща: step_ngo@abv.bg, тел: +359-898 563647
Янка Казакова, координатор на проект HNV-Link, ел.поща: yanka.kazakova@gmail.com
Вяра Стефанова, координатор „Район на знанието“, ел. поща: v.stefanova65@gmail.com  
www. step-bg.bg;  www.facebook.com/STEP.BULGARIA
Отказ от отговорност: Публикацията  е създадена от Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) по проект HNV-Link и пред-
ставя гледната точка на авторите. Изпълнителната агенция за научни изследвания не носи отговорност за никое възможно използване на съдър-
жаната в него информация.


