
В продължение на 40 години „Желязната завеса”, разделяща 

Изтока и Запада в Европа беше строго охранявана територия, 

обезлюдена и свободна от стопанско ползване. С отварянето на 

границите, хиляди километри недостъпни зони, дали ценно 

убежище на редица застрашени животински и растителни видове 

се превръщат в „линия на живота”, свързваща ценни природни 

местообитания и откриваща възможности за развитие на 

местните общности. Като признание за уникалността на тези 

територии и техния символ за свързаност и обединение 

Световният съюз за защита на природата (IUCN), Германската 

агенция за опазване на природата (BfN) и германски 

неправителствени организации поставят началото на инициатива 

Европейски Зелен пояс - най-големият природозащитен проект в 

света. 

 е уникален екологичен коридор с 

дължина 6,800 км простиращ се от Арктическия океан до Черно и 

Адриатическо море, свързващ защитени и незащитени територии 

и зони през и по продължение на държавните граници. Зеленият 

пояс преминава през територията на 22 държави.

Координацията на инициативата на Европейско ниво е поета от 

Евронатур, Германия, като във всяка от страните по линията на 

Зеления пояс е определен национален представител. В България 

тази задача се изпълнява от Министерство на околната среда и 

водите.  

Европейският Зелен пояс

символ на трансгранично сътрудничество 
и опазване на природното богатство

ЗЕЛЕНИЯТ ПОЯС



Финансиране:   

За повече информация моля посетете: 

www.greenbelt.biodiversity.bg

http://europeangreenbelt.org

Зеленият пояс се стреми към опазване на природата и биоло-

гичното разнообразие в пограничните райони чрез устойчиво 

местно развитие под Марката "Зелен пояс". 

Прилагането на визията на Зеления пояс разчита на доброволни 

действия и трансгранично сътрудничество и включва: 

Съхраняване на трансгранични природни и полуприродни 

територии в единна екологична мрежа

Подкрепа за устойчиви горско и селско стопанство, и туризъм 

Прилагане на пилотни проекти за опазване на природата и 

устойчиво регионално развитие 

Балканските страни се включват в 

инициативата през 1999 г., когато се 

създава и концепцията за Балкански 

Зелен пояс. Българска фондация 

Биоразнообразие (БФБ), като прием-

ник на Българошвейцарската програ-

ма за опазване на биоразнообра-

зието (1994-2004) работи за опазване на природата и устойчиво 

развитие на пограничните райони. В последните години прио-

ритетни райони за работа са карстовия комплекс Драгоманско 

блато - Чепън, Западна Стара планина, Влахина планина, Ограж-

ден, Малашевска планина, Осогово, Беласица, Източни и Западни 

Родопи и Странджа. От 2006 БФБ се включи в прилагане и популя-

ризиране на Зеления пояс, като сътрудничи с национални, регио-

нални и местни власти, академични институции и неправител-

ствени организации, в България и съседните страни. 

www.op .moew.government.bge

Решения за
по-добър живот

Дейността на БФБ в районите от Зеления пояс 

е подкрепена от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство, Швейцарската аген-

ция за развитие и сътрудничество, Оперативна програма "Околна 

среда 2007-2013" и Министерство на околната среда и водите, 

Германската федерална фондация за околна среда, Франкфурт-

ското зоологическо дружество и Евронатур, Германия и Про нату-

ра, Швейцария, социално отговорния бизнес и граждани.


