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АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ
ЧИЙВНИНГ СТИПЕНДИАНТИ (ABCS)

Асоциацията на Българските Чийвнинг Стипендианти (ABCS) e създадена с
помощта на Британския съвет и Британското посолство в България и обединява
млади успели българи, получили съществена част от своето образование в
Обединеното Кралство, благодарение на престижната стипендия Чийвнинг
на Британското външно министерство. Над 100 са българските стипендианти,
възползвали се от схемата, администрирана от Британски съвет от 15 години
насам. След завръщането си, голяма част от стипендиантите се реализират в
държавната администрация, частния бизнес, медиите и сферата на висшето
образование. Сред по-известните носители на стипендията са сегашният
министър-председател Сергей Станишев, външният министър Ивайло Калфин,
политологът Иван Кръстев, и други .
Членовете на Асоциацията са мотивирани от желанието си да създадат
общност и да допринесат за развитието на собствената си страна и общество.
Те провеждат дебати, анализи на актуални проблеми, промотиране на работещи
практики и изготвяне на проекти от обществена значимост в областта на
евроинтеграцията, икономиката, правото, културата и образованието, развитието
на гражданското общество и междукултурното общуване.
Към настоящия момент Асоциацията има организирани няколко
мероприятия, по-важните от които са дебат за съдебната система, дебат за
образованието, както и лекцията, представена от Негово превъзходителство
посланика на Великобритания у нас г-н Джереми Хил на тема:
“Предизвикателствата пред процеса на евроинтеграция на България”. През
2007 година асоциацията подготвя и разработва още няколко проекта засягащи
промяната на климата и проблемите, съпътстващи прилагането на мрежата
НАТУРА 2000, проблемите в образованието, развитието на възобновяеми
енергийни източници и др.

Юлиан Войнов – председател на Асоциацията на
Българските Чийвнинг Стипендианти
Юлиан Войнов е магистър по Икономика от
Университета в Манчестър, Великобритания и магистър
по Финансов мениджмънт от Стопанска Академия „Д.
А. Ценов” – гр. Свищов. Има множество специализации
в областта на финансите и приложната икономика по
различни български и международни програми, както и
публикации в посочените области. Понастоящем работи в
специализираната в областта на икономическите анализи
компания CEE Market Watch. Владее английски, испански,
унгарски и руски езици. На 38 години, женен, с две деца.

ПРОМЕНИТЕ В КЛИМАТА И БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

Климатичните промени са несигурни,
комплексни и с трудно предвидим ефект
върху екосистемите. Ето защо човечеството
трябва да се подготви за тези промени и
адаптира към последствията от глобалните
климатични промени. Правилното разбиране
на ролята на екосистемите и ценния им
принос към икономическото и социалното
благополучие на хората е определящо за
вземането на компетентни управленски
решения по важни въпроси като ползването
на природните ресурси.
Опазването на биоразнообразието
повишава издръжливостта на екосистемите
и важните им функции и неговото опазване (изтриване)
е предпоставка за устойчиво икономическо развитие и
намаляване на последиците от климатичните промени.

Антония Чиликова – член на Асоциацията на
Българските Чийвнинг Стипендианти
Антония Чиликова е магистър по Биоразнообразие,
опазване и управление от Университета в Оксфорд,
Великобритания и магистър по Биология от СУ
„Св. Климент Охридски”. Участвала е в множество
национални и международни срещи и семинари, свързани
с опазване на биоразнообразието, управление на НПО и
туризъм и е специализирала в различни международни и
национални организации. Работила е като координатор
към ЕО-Родопи, била е преподавател в програми за
професионално обучение, управител на туристически
информационен център, преподавател в серия от
семинари и курсове към различни организации. Владее
английски и руски език. На 36 години, омъжена, в
момента е в отпуск по майчинство за първото си дете.

ЛАЙФ - ПЛЮС: ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС
ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАТУРА 2000

През 1993, година след приемането
на Директивата за местообитанията
(92/43/ЕЕС), ЕС пусна в действие
финансовия инструмент ЛАЙФ. През
изминалите 13 години той претърпя
редица промени, но остана основен
източник за финансиране на значими
природозащитни проекти в рамките на
Общността. В края на 2006 схемата
ЛАЙФ бе закрита в досегашния си
вид и програми, за да бъде заменена
през 2007 с инструмента ЛАЙФ-Плюс,
състоящ се от 3 основни компонента.
На 9 юни 2007 г. Европейската комисия
публикува окончателно утвърдената нормативна уредба на ЛАЙФ-Плюс, като
първият кръг за набиране на проекти се очаква да стартира още през есента
на 2007. Какво представляват ЛАЙФ и неговият наследник ЛАЙФ-Плюс, какви
са възможностите пред България да участва в схемата и какво трябва да знаят
потенциалните български кандидати? Това са главните въпроси, на които се
старае да отговори тази презентация.

Стоян Йотов - ръководител проекти в Сдружение
Природа Назаем
Стоян Йотов е магистър по Природни науки и
политики от Централно Европейския университет в
Будапеща и магистър по Биология от СУ „Св. Климент
Охридски”. Член на международните организации
EEB, ANPED, CEEWEB. Специализирал в множество
институции в България и чужбина и участвал в
осъществяването на голям брой национални и
международни срещи и семинари в сферата на
екологията и биоразнообразието. От 2001 година е
ръководител проекти в Сдружение Природа Назаем.
Специализира в областта на биологията, опазване
биологичното разнообразие, околна срeда и др.. Владее
писмено и говоримо английски и руски език. На 38
години, неженен.

НАТУРА 2000 – СЪЗДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Типовете местообитания , както
и редките, застрашени и уязвими
видове и всички мигриращи
видове, трябва да бъдат обект
на “специални природозащитни
мерки по отношение на техните
местообитания. За тази цел
законодателството на ЕС предвижда
изграждането на единна екологична
мрежа на зони под специална
защита, наречена НАТУРА 2000,
на базата на конкретни научни
критерии. Важно е да се отбележи,
че на етапа на определяне на
зоните не могат да се вземат в
предвид социално-икономически аргументи (съгласно решения
на Европейския съд). Плановете за активно управление на
защитените зони предвиждат само дейности, пряко свързани с
опазването видовете и местообитанията, които се финансират по
Оперативна програма „Околна среда”.

Андрей Ковачев - ръководител дейности и проекти към Сдружение за
дива природа БАЛКАНИ
Андрей Ковачев е магистър по Екология и опазване на околната среда
от Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” с диплома от
1998 година. От 2000 година е докторант към Института по Ботаника
на БАН. Член на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ от 1992 година,
към което работи, като доброволец, експерт и ръководител дейности и
проекти. Специализира в областта на опазване биологичното разнообразие
– законодателство по опазване на биоразнообразието и природата, оценка
на въздействията върху защитени местообитания и видове, мониторинг
на биоразнообразието, управление на защитени територии, изграждане и
управление на екологични мрежи и НАТУРА 2000. Владее писмено и говоримо
английски и руски език и говоримо македонски. На 33 години, женен, с 1 дете.

ЕКОТУРИЗЪМ И НАТУРА 2000

Туризмът е една от найдинамично развиващите се индустрии
в световен мащаб. За да бъдем
конкурентоспособни на туристическия
пазар, трябва добре да познаваме
тенденциите в развитието му, търсенето
– кои са нашите туристи и какви
са очакванията и предпочитанията
им, кои са конкурентите ни, кои са
нашите силни страни и какво трябва
да постигнем. От друга страна
продължаващото разрастване на
туризма в световен мащаб води до
увеличаващ се натиск върху околната
среда на туристическите дестинации и
съответно до необходимост от устойчиво развитие на туристическия сектор.
Презентацията “Екотуризъм и Натура 2000” дава основна информация по
няколко ключови въпроса – какво всъщност е “устойчив” туризъм, къде сме ние,
кои са нашите потенциални туристи, какво те очакват и от какво се опасяват,
наистина ли формите на устойчив туризъм са привлекателен за нас пазарен
сегмент и как мрежата на Натура 2000 може да е от полза, за да привлечем поплатежоспособни и загрижени за опазването на околната среда туристи – идеи
от практиката на Белгия и Нидерландия при развитие на туризма и прилагане на
програма Натура 2000.
Десислава Михалкова – Станимирова - главен експерт в Държавна агенция по туризъм
Десислава Михалкова – Станимирова е магистър
по География и туризъм от СУ „Св. Климент Охридски”
и магистър по Бизнес администрация от Американския
университет в България. Притежава също педагогическа
правоспособност по география и втора специалност „История”, придобити отново в СУ „Св. Климент Охридски”.
Завършила е следдипломна специализация „Мениджмънт и
маркетинг на външно-търговската дейност”.
Служител е на Държавната агенция по туризъм (от
1998 г.). Основните и компетенции са в областта на
стратегическото планиране, продуктовата политика и
по-специално развитието на формите на устойчив туризъм, образованието и обучението по туризъм, маркетинга
и стопанското управление.Владее английски и ползва
руски език. Основни езикови познания по испански език. На
32 години, омъжена, с 1 дете.

ФИНАНСИРАНЕ НА ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
ЗАУСТОЙЧИВОТО ИМ СЪЩЕСТВУВАВЕ – НАЦИОНАЛЕН И
МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВИ

През последните години е направено сравнително
много, за да се увеличи финансирането, насочено към
опазване на биологичното разнообразие. Множество
финансови механизми бяха разработени и въведени
в практиката. Въпреки това техният обем остава
недостатъчен. В повечето страни опазването на
биологичното разнообразие се осъществява чрез
изграждането на система от защитени територии
(ЗТ). Понастоящем, въпреки наличието на множество
международни и национални донорски програми за
финансиране на защитените територии, като цяло може
да се отчете намаляване на средствата в сравнение
с разширяващата се мрежа от защитени територии.
Поради това следва да се търсят други начини за тяхното
финансиране. Предизвикателството за осигуряване
на адекватно опазване и управление на природата в
защитените територии не е и не може да се осъществява
само в основната територия, а включва, съгласно
спецификата на дадената ЗТ, и прилежащи територии.
Добър пример за това може да се търси във финансовите
политики на Европейския съюз. Ето защо винаги пред управлението на една ЗТ
ще стои отворен въпросът как да се осигури устойчивото й управление без това
да е в противоречие с интересите на местните хора. Примери за добри практики
при финансирането на опазване на биологичното разнообразие в ЗТ има както
в България, така и в други други европейски страни. Финансовите механизми
имат различно измерение и подход, като са различни в отделните страни. Ето
защо е важно да се анализират тези от тях, които биха имали отношение към
българската действителност. В презентацията ще бъдат представени техните
положителни и отрицателни страни, както и специфичните им особености.

Георги Терзийски – мениджър по ладшафтно планиране в Проект «Родопи»

ПИЛОТЕН ПОЛЕВИ ПРОЕКТ „ПРИРОДЕН ПАРК КОПАЧКИ РИТ,
ХЪРВАТИЯ / НАЦИОНАЛЕН ПАРК ДУНАВ – ДРАВА, УНГАРИЯ”
КАТО ЧАСТ ОТ ПАН-ЕВРОПЕЙСКАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА

За практическото прилагане на Пан-Европейската Екологична Мрежа
(ПЕЕМ), Европейският Център за Опазване на Природата (ECNC) координира
осъществяването на транс-граничен проект, финансиран от Холандското
Министерство на земеделието, природата и качеството на храните, Отдел
“Управление на природата”. Основната цел на проекта е да подобри състоянието
на биологичното разнообразие и екологичните условия в Дунавските заливни
територии в Унгария и Хърватия, да проектира регионална транс-гранична
екологична мрежа като част от Националните екологични мрежи на двете
държави и да повиши ефективността на двустранното им сътрудничество.
Проектът се състои от две фази: 1. Събиране и картографиране на данни,
и 2. Провеждане на възстановителни дейности. Осигурено е широко
разпространяване на информацията относно проекта и очакваните от него
резултати чрез смесени работни групи, състоящи се от представители на
двете страни. В резултат на проекта са постигнати: подобрена циркулация на
водите, подобрени функции на заливните равнини, създаване и поддържане
на местообитания с разнообразни видове, както и по-тясно транс-гранично
сътрудничество.

МНОГОПОСОЧНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ
ДАДЕНОСТИ В ЕДНА УНГАРСКА ВЛАЖНА ЗОНА –
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО РИБОВЪДНО СТОПАНСТВО
Презентацията демонстрира един уникален пример на възстановяване на
твърде занемарено и замърсено блатисто място, представляващо изоставени
преди години рибарници на около 150 км от унгарската столица Будапеща.
Днес, след попадането му в разумни частни ръце, рибарниците представляват
процъфтяващ бизнес-център, спа-комплекс, природно местообитание на
водоплаващи птици, изследователска лаборатория, ландшафт за еко-туризъм
и екологично образование, място за риболовен спорт, къмпинг и детски
развлекателен парк – всичко това на едно място – и то признато за природен
резерват и НАТУРА 2000 зона след всичките вложени в него инвестиции! Един
поучителен пример за това как могат да бъдат извлечени големи печалби от
природата, когато цивилизованият бизнес се грижи като добър стопанин за
нейния просперитет – точно така, както и за своя собствен!

Михай Вег - консултант на свободна практика по околна среда, Унгария

ПАГЪМ ХАРБЪР – УСПЕШЕН ПРИМЕР ЗА РЕАЛНИ
СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛЗИ ОТ НАТУРА - 2000
ЗОНА ВЪВ ВЕЛИКОРИТАНИЯ

Ползата от Натура 2000 – зоните
за местните общности е изключително
важна предпоставка за положително
приемане на НАТУРА 2000 от
обществото. Описан е конкретен
реален пример от практиката във
Великобритания. Показано е как
управлението на Натура 2000 зона (в
случая, местният природен резерват
Пагъм Харбър) носи действителни
ползи както за биоразнообразието,
така и за местните общности, в това
число икономически, образователни,
културни и чисто природозащитни.
Когато е приложен правилен подход,
съотношението “ползи / вреди” при управлението на една НАТУРА 2000 зона
може да бъде изцяло в превес на ползите, и това може да бъде доказано на
езика на цифрите – това е основното послание на тази презентация.

Айвън Ланг - управител на НАТУРА 2000 зона Пагъм Харбър,
Великобритания
Айвън Ланг е бакалавър по Зоология и магистър по Опазване и управление
на околната среда от Униврситета в Уелс. Понастоящем работи като
управител на природен резерват Пагъм Харбър във Уест Съсекс, който носи
конкренти ползи както за биоразнообразието, така и за местните общности,
в това число икономически, образователни, културни и чисто природозащитни

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ –
ПРИОРИТЕТ 3: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
Основната цел на оперативна програма „Регионално развитие” е подобряване
качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основни услуги и нови
възможности за повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво развитие.
Приоритетните оси на програмата обхващат устойчиво и интегрирано градско развитие, местна и регионална достъпност, устойчиво развитие на туризма, изграждане на
местни и регионални мрежи. Един от приоритетите на ОПРР е „Устойчиво развитие
на туризма”. Целта е да развие туристическият продукт по екологично и икономически
устойчив начин, да се разшири териториалният обхват на туризма и ползите от него

по регионално по-балансиран начин
и да се допринесе за икономическата
диверсификация на регионите. Приоритет три от програмата е насочен към
развитие на туристически атракции и
свързаната инфраструктура, развитие
на регионални туристически продукти и
маркетинг на дестинациите, увеличаване на пазарната информация в рамките
на туристическата индустрия и политика, както и укрепване на партньорството
между различните участници.

Людмила Тозева – главен експерт в Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Людмила Тозева е бакалавър по Международен туризъм от ИУ – Варна и магистър по туризъм от СУ „Св. Климент Охридски”. От 2000г. работи в областта на
регионалното развитие, туризма и устойчивото развитие. В момента работи в
Главна Дирекция „Програмиране на регионалното развитие” – Управляващ орган на
Оперативна програма ‘Регионално развитие” 2007-2013 и отговаря за Приоритет
3 „Устойчиво развитие на туризма”.Владее английски и ползва немски език. На 30
години, омъжена, с 1 дете.

КОМПЕНСАТОРНИТЕ МЕРКИ ОТ ОС 2 НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013 Г. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
КОМПЕНСИРАНЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИ НА ИМОТИ, ВКЛЮЧЕНИ В НАТУРА 2000
Агроекологичните програми са най-обещаващият инструмент за интегриране
опазването на околната среда и просперитета на земеделското производство и горското
стопанство. Целите на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. ще
бъдат постигнати чрез прилагане на съвкупност от мерки, обединени в четири приоритетни оси, втората от които е насочена към опазване на околната среда и устойчиво
управление на земята. Презентацията разглежда възможностите за компенсиране на
земеделските и горски стопани и плащанията по Натура 2000, обединени в две основни
направления: мерки за устойчиво управление на земите и мерки за устойчиво управление на горите. Представени са изискванията към бенефициентите, нивата на плащанията и ограниченията. Посочени са също така възможностите за плащания на фермери
за природни недостатъци в планинските райони, както и компенсаторните механизми за
биоземеделие и управление на земи с висока природна стойност (ВПС).
Александър Атанасов – държавен експерт в Министерството на земеделието и горите
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