
Територията на община Костинброд, макар и разположена 

близо до София, крие неподозирани съкровища от при-

родни местообитания, редки и застрашени видове животни, 

растения и гъби, красиви пейзажи. Биоразнообразието на 

общината не е добре проучено и не се използва пълноценно 

като ресурс за стопански и образователни дейности. Затова 

през 2006 г. БФБ започна подготовката на проект за Опазване 

на биоразнообразието в община Костинброд чрез устой-

чиво ползване на природните ресурси и развитие на 

природозащитното образование, с идеята да ангажира в 

партньорство научни институти, училища, неправителствени 

организации и общинска администрация - Костинброд за 

по-добро познаване и разумно използване на природните 

ресурси в общината.

Проект 

„Опазване на биоразнообразието 

в община Костинброд”

Опазване на биологичното разнообразие на територията на 

община Костинброд чрез устойчиво ползване на природ-

ните ресурси и развитие на природозащитното образо-

вание. 

Общата цел на проекта   



За контакти:

Българска Фондация Биоразнообразие

София 1202, ул. Веслец 39-41, ет. 4, ап. 11

Росен Василев

rossen.vassilev@biodiversity.bg

www.bbf.biodiversity.bg

Програма за малки проекти на Глобалния екологичен фонд,  

Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество и 

Община Костинброд.

Продължителност:     2007-2010 г.

Партньори: 

Финансиране:

Бюджет:   122 633 лв.

Фондация “Инициативи без граници”

Систематично проучване и 

картиране на глобално значи-

мите хабитати и видове жи-

вотни, растения и гъби на те-

риторията на общината;

Подготовка и внасяне в МОСВ на четири предложения за 

нови защитени територии;

Развитие на училищни клубове "Приятели на природата", 

организиране на образователни екскурзии, бригади за по-

чистване на влажни зони и междуучилищни състезания по 

биоразнообразие;

Изграждане на беседки, мостчета и информационни 

табели в два туристически обекта

Беледие хан (край хижа Люляка) и Карстовите извори край 

с. Безден;

Поставяне на 10 нови платформи за гнездене на щъркели;

Провеждане са срещи, беседи и обучения на местни хора;

Издаване на научно-популярна брошура "Биоразнообра-

зието на Община Костинброд".

Дейности по проекта:  

Проектът работи за увеличаване на устойчиво управлява-

ните територии със световно значимо биоразнообразие, 

приемане на местни политически и планови документи, 

отчитащи биоразнообразието, развитие на сътрудни-

чеството между обществени и 

неправителствени организации.


