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Какво постигнахме до сега? 
 Изводи, научени уроци и препоръки  



 Постигнати резултати 

   
 
 
  

1. Комуникация 
- Проведени 3 информационни срещи с 

над 80 участника; 
- Website на български и английски език: 

www.step-bg.bg; 
- Facebook  страница (316 харесвания към 

21/11/2015):  
www.facebook.com/STEP.BULGARIA; 

- Разработена дипляна с научените уроци 
и препоръки от проекта; 

- Плакат за представяне на резултатите от 
проекта на Конференцията на ЕFNCP в 
Бърен, Ирландия 

 



Постигнати резултати 

   
 
 
  

2. Повишаване на капацитета на 
заинтересованите страни 

⁻ Изготвяне и обсъждане на анализ за 
значимостта и начина на управление  и на  
общинските пасища в община Годеч; 

⁻ Провеждане на две срещи за обсъждане 
на анализа с 86 участника; 

⁻ Обучение на доброволците и 
представители на партньорската група – 
38 участника; 

⁻ Обмяна на опит на   членовете на 
партньорската група  с Австрийския 
институт Раумберг- Гумпенщайн, фермери 
и високопланински пасища – 18 участника;  

⁻ Посещение на терен на  на представители 
на партньорската  и г-н Карл Брухграбер – 
дирекор на института  – 20 участника; 

⁻ Почистване на пасищата – 61 участника. 

 



 Постигнати резултати 

   
 
 
  

3. Изграждане на партньорство 
⁻ Създаване на партньорска група и 

провеждане на 4 срещи – 77 
участника (25/16/17/20); 

⁻ Обмяна на опит в Австрия; 
⁻ Посещение на Карл Брухграбер в 

България. 



 Постигнати резултати 

   
 
 
  

4. Въвличане на доброволци 
- Създаване на платформа за 

набиране на доброволци – 
набрани 38 заявки за 
доброволци; 

- Проведени 2 акции за 
почистване на пасища – от  
шипки и от хвойна; 

- Почистени около 70 – дка на 
двете акции: 

- 1ва акция: 16 доброволеца от 
София, 14 от Годеч; 8 – СТЕП; 

- 2ра акция: 15 доброволеца от 
София; 9- Годеч; 8- СТЕП; 

 
 



 Научени уроци 

   
 
 
  

1. Комуникация 
 

Въвличането на заинтересованите страни в информационни и работни срещи  е 
труден и дълъг процес - зависи силно от предоставяната в тях  практическа и 
полезна информация; 
 

Разяснителните кампании на МЗХ/MОСВ  все още се провеждат на ниво 
областни центрове и много по-рядко на ниво община. Интересът на местната 
общност  за участие в работни срещи, организирани на ниво общини е особено 
висок; 
 

За привличането на журналисти, които да отразяват положителните събития по 
даден проект са необходими отделни ресурси. Като цяло за журналистите 
новините обикновено са свързани или със скандал или с платени репортажи. 
 

  
 



 Научени уроци 

   
 
 
  

2. Повишаване на капацитет 
 

 За опазването на затревените площи  с висока природна стойност  в или извън 
местата от Натура 2000 е необходима целенасочена работа с фермери, местни 
власти  и  институции; 
 

 Практиката показа, че  е особено полезно повишаването на капацитета да се 
извършва чрез посещение на терен  на място при фермерите – това  помага да 
се дискутират определени  практически теми и конкретни въпроси, както и да 
се обменят добри практики. 
 

  
 



 Научени уроци 

   
 
 
  

3. Създаване на партньорство 
 

 Изграждането на партньорство на местно ниво отнема  време и работа с 
местната общност. Провеждането само на  4- 6 срещи  за 1 година  не е 
достатъчно;   
 

 Наличието на   местен  координатор, приет от местната общност, е  важен 
фактор за създаването на това партньорство;   
 

 Важен фактор е  и външна  НПО, която  понякога се явява като свързващо звено 
в местната общност; 
 

 За изграждането на партньорство е необходимо по-открито поведение и по-
голямо доверие между заинтересованите страни (от фермери до 
министерство), изискващо и по-висок морал и ценности, необходими за 
приемането и опазването на пасищата, особено в Натура 2000. 
 
 

  
 



 Научени уроци 

   
 
 
  

4. Въвличане на доброволци 
 

 Първоначалното набиране на доброволци е свързано с мащабни информационни 
дейности и изисква интензивна комуникация, както чрез модерните технологии и 
интернет, така и чрез лични информационни срещи и неформални канали за 
комуникация; 
 

 Доброволците, заявили желание да се включат в акцията са доста повече от реално 
включилите се в нея; 
 

 Практиката показа, че доброволческите дейности следва да се извършват за 1 ден, тъй 
като натоварването  и ентусиазмът са по-големи през първия ден ; 
 

 Необходимо е организирането на съвместно мероприятие след приключване на 
доброволческите дейности – това от една страна мотивира доброволците, а от друга е 
форум за споделяне на идеи, обмяна на опит и създаване на мрежа за бъдещи 
съвместни дейности; 



 Научени уроци 

   
 
 
  

4. Въвличане на доброволци 
 

 Много трудно е да се осигури участието на фермери в доброволчески дейности, свързани 
с опазването на пасищата, тъй като това е тяхна ежедневна дейност от една страна, а от 
друга все още липсва разбирането сред тях за сдружаване, като начин на взаимопомощ 
при извършване на подобни дейности; 
 

  Необходимо при всички доброволчески акции да се мисли за осигуряване на 
безопасността на доброволците при работа - инструкции за работа на открито и в групи, 
лекарска помощ;  
 

 Необходима е работа и с широкота общественост за запознаване и признаване на 
доброволческата дейност като ценна, важна и полезна за обществото. Формирането на 
обществено полезно и отговорно поведение е необходимост и трябва да се случва още 
от училщна възраст, което изисква и акции, подходящи за съответната възраст и 
насърчаване (задължаване) участието на учители, преподаватели. 



 Препоръки 

   
 
 
  

1. Община Годеч 
 Осъзнаване на необходимостта от разработване план за 

стопанисването на общинските пасища, с участието на всички 
заинтересовани страни, които да отразяват адекватно 
местоположението и състоянието на пасищата по отношение на 
хранителната им стойност и природозащитния им статус; 
 

 Разработване на  справедливи и прозрачни правила за отдаване на 
общинските пасища за общо и индивидуално ползване, които да 
отговарят на нуждите и възможностите на животновъдите с пасищни 
животни от общината; 
 

 Разработване на схема за мониторинг на общинските пасища, която да 
отчита ценността им за животновъдството и биоразнообразието. 
 



 Препоръки 

   
 
 
  

2. МЗХ/МОСВ 
 Осъзнаване на  необходимостта от включване на общинитте и 

заинтересованите страни (НПО, фермери и т.н)  в управлението на зоните от 
Натура 2000. Създаването на модел на управление, който не е базиран на 
партньорството, няма да доведе до реално опазване на биоразнообразието и 
изпълнението на плановете за управление; 

 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; 

 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. 
 



 Препоръки 

   
 
 
  

3. Партньори/фермери 
 
 Съхранение на  създаденото „крехко”  партньорство и осъзнаване на 

необходимостта от търсене на съвместни (не индивидуални) решения на 
проблемите, свързани с устойчивото стопанисване на пасищата; 
 

 Осъществяването на директна връзка между фермери и природозащитници за 
опазването на местообитанията и видовете в пасищата в зоните от Натура 2000 
е особено важно;  
 

 Търсене на възможности за обмяна на опит и добри практики с други райони и 
партньорски групи, стопанисващи пасища и ливади с висока природна 
стойност в Натура 2000 зони; 
 

 Работа в мрежа; 
 

 В стратегията за местно развитие да се  направи опит за включване на 
дейности от ОПОС. 
 



 Препоръки 

   
 
 
  

4. Донор 
 
 Да продължават да подпомагат новосъздадени организации –без опит, защото  

на практика те са един от малкото донори , който прави това. 
 
  По възможност да се включват по-често в организираните събития от 

подкрепените проекти  
 



 Основната цел на проекта 

   
 
 
  

Принос към  търсенето и намирането на съвместни 
решения на проблемите с ползването на общински пасища в 
зоните „Натура 2000“ в община Годеч. 
 
Каква според е нас е следващата стъпка? 
 
Разработване на обща визия (на всички заинтересовани 
страни) за природосъобразно ползване на общинските пасища 
в община Годеч. 
 
А каква според Вас трябва да е тя? 
  
 



 И накрая... да работим заедно 

   
 
 
  
 
 
Coming together is a beginning 
Keeping together is progress 
Working together is success! 

Henry Ford, 1930 
 

Да се запознаем е  едно начало. 
Да продължим заедно напред е прогрес. 

Да  заработим заедно  е успех! 



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! 


