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Европейският комисар по въпросите на околната среда, океаните и 
рибарството Виргиниюс Синкявичюс обяви вчера носителите на 
наградата „Натура 2000“ за 2020 г. Сред шестте проекта, отличени с 
наградата, са проекти от Финландия, Франция, Белгия, Испания, 
България и трансграничен проект с участието на партньори от 
Румъния, Австрия, Унгария, Чешката република, Словакия и Украйна. 

Наградата „Натура 2000“ е признание за успеха в опазването на природата в 
целия ЕС и тя повишава осведомеността за едно от най-забележителните 
постижения на Европа — мрежата от защитени територии „Натура 2000“.  

Комисар Синкявичюс сподели следното: „Пандемията от COVID разкри 
връзката между здравите и устойчиви общества и поддържането на нашата 
естествена околна среда в добро състояние. Тазгодишните победители 
доказват, че инвестирането на време, енергия и средства в опазването на 
природата носи големи ползи за природата, а и за самите нас. Те показват 
как еколози, земеделски стопани, лесовъди, местни общности, 
инфраструктурни дружества и органи могат да работят съвместно за 
постигането на осезаеми резултати за природата и хората. Това са модели на 
сътрудничество и решения, които трябва да бъдат приложени в голям мащаб, 
ако искаме да изпълним ангажиментите по стратегията на ЕС за биологичното 
разнообразие.  

Специалната награда на европейските граждани беше връчена на проект 
„Партньорство за опазване на българските стари гори в „Натура 2000“”, 
ръководен от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), Министерството на 
земеделието, храните и горите, България, WWF – България, Асоциацията на 
парковете в България и Сдружението за дива природа „Балкани“. Проектът 
спомогна за съгласуване на конфликтни интереси при определянето на 
горски защитени територии по „Натура 2000“. Партньорите извършиха 
задълбочени проучвания и картографиране с помощта на географска 
информационна система, за да изготвят опис на старите гори в горските 
местообитания, които са държавна собственост. Окончателният списък на 
обектите беше определен от заинтересованите страни по време на 
продължителен процес на обмяна на информация и консултиране. В резултат 
на процеса още 109 300 ha стари гори бяха определени като защитени 
територии, където се забранява дърводобивът.  
 

https://natura2000award-application.eu/application/4291
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А победителите в останалите пет категории са... 

Наградата за природозащитни дейности беше присъдена на проект „Using 
underwater inventories for the conservation of marine areas in Finland“ 
(Използване на описите на подводните ресурси за опазване на морските зони 
във Финландия), ръководен от Министерството на околната среда и 
Финландския институт по околна среда (SYKE).  

Френският проект „Eau la la!!! Eco-tips for sea and shore!” (О-ля-ля!!! 
Екосъвети за морето и крайбрежията!), изпълняван от Lannion-Trégor 
Communauté, Guingamp-Paimpol Agglomération и PETR du Pays de Guingamp, 
спечели наградата за комуникация.  
 
Наградата за социално-икономически ползи, с която се отличават 
проекти, които демонстрират успешно съчетаване на опазването на 
природата и икономическото развитие, беше връчена на „Pro-Biodiversidad: 
shepherds as biodiversity conservators in Natura 2000“ (Pro-Biodiversidad: 
овчарите като пазители на биологичнотo разнообразие в „Натура 2000“), 
Испания.  
 
Носител на наградата за съгласуване на интереси/възприятия е проект 
„Ten keys to co-ownership for nature projects“ (Десет ключови стъпки за 
съпричастност за природозащитни проекти), изпълняван в Белгия от 
Agentschap voor Natuur en Bos, De Vlaamse Waterweg, Gemeente Kruibeke и 
vzw Kruibeeks Natuurbehoud.  
 
Проект „Joint efforts for safe and wildlife-friendly transportation networks in the 
Carpathians“ (Съвместни усилия за безопасни и благоприятни за дивата 
природа транспортни мрежи в Карпатите), ръководен от Агенцията по 
опазване на природата на Чешката република с партньори от Румъния, 
Австрия, Чешката република, Словакия и Украйна, спечели наградата за 
трансгранично сътрудничество и свързване в мрежа.  
 

Обща информация 

„Натура 2000“ е обща за ЕС мрежа от почти 27 000 защитени обекта, която 
обхваща над 18 % от сухоземната територия на ЕС и около 9 % от неговите 
морски зони. Целта на тази мрежа е опазване и разширяване на природното 
наследство на Европа, осигуряване на дългосрочното оцеляване на най-
ценните и застрашени от изчезване видове и насърчаване на устойчиво 
земеползване и стопанска дейност. 

За наградата могат да кандидатстват всички, които са пряко ангажирани в 
управлението на мрежата „Натура 2000“ и в предоставянето на информация 
за нея — предприятия, държавни органи, НПО, доброволци, собственици на 
земи, образователни институции или граждани. Тази години бяха получени 85 
кандидатури от цяла Европа, от които бяха одобрени 27. След това жури на 
високо равнище избра победителите. 

 

 

https://natura2000award-application.eu/finalist/4694
https://natura2000award-application.eu/finalist/4694
https://natura2000award-application.eu/en/finalist/3960
https://natura2000award-application.eu/en/finalist/3960
https://natura2000award-application.eu/en/finalist/3943
https://natura2000award-application.eu/en/finalist/3943
https://natura2000award-application.eu/finalist/891
https://www.natura2000award-application.eu/finalist/3946
https://www.natura2000award-application.eu/finalist/3946
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За допълнителна информация:  

Допълнителна информация относно победителите, финалистите и наградата 
„Натура 2000“, включително снимки и видеоматериали от церемонията, е 
налична тук: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index
_bg.htm    

Повече информация за церемонията можете да намерите тук: 

https://ec.europa.eu/info/events/european-natura-2000-award-ceremony-
2020_bg 

Снимките от церемонията ще бъдат достъпни на Flickr: 

https://www.flickr.com/photos/190492785@N08/  

За допълнителна информация относно Натура 2000: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_bg.htm
https://ec.europa.eu/info/events/european-natura-2000-award-ceremony-2020_bg
https://ec.europa.eu/info/events/european-natura-2000-award-ceremony-2020_bg
https://www.flickr.com/photos/190492785@N08/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
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