
скрено ви каним да отпразнувате с нас удивителното 
разнообразие от пе зажи и видове, които се срещат по 
Зеления пояс на вропа по време на    
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Събитието в България ще се проведе в едно от 
европе ските горещи точки за биоразнообразието по 
Балканския зелен пояс - Странджа.

Българска фондация Биоразнообразие (БФБ), един от 
координаторите на Зеления пояс у нас и Зелена 
Странджа  Бургас организират вело събитие "   

  .     “. 

т  до 4 септември 1  г. велосипедисти с интерес 
могат да се вкл чат във вело-прикл чението през 
Странджа планина - от с.Факия до гр. Ахтопол.

За повече информация:
Българска фондация Биоразнообразие 
bbf@biodiversity.bg 
www.bbf.biodiversity.bg
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Европейски Зелен пояс

Покрай бившата Желязна завеса, която разделя Европа на 
изток и запад от близо 40 години, се развива като 
изключителна екологична мрежа и жив мемориален 
ландшафт, обхващащ някои от най-важните местообитания за 
биоразнообразието и почти всички биогеографски региони в 
Европа.

Днес наричаме тази област "Европейски зелен пояс" - 
символизиращ глобалното усилие за съвместни 
трансгранични дейности в опазването на биологичното 
разнообразие и устойчивото развитие.

Европейският Зелен пояс се 
движи по 12,500 км през 24 страни 
и е разделен на 4 организационни 
района:

Фенноскандски зелен пояс

Балтийски зелен пояс

Централноевропейски зелен пояс

Балкански зелен пояс

Всяка секция се координира от 
регионален координатор и във 
всяка страна има национални 
отговорни организации.

На 24 септември 2014 г. на 8-та Пан-европейска 
конференция "Зелен пояс" в Slavonice (Чехия) 23 
правителствени и неправителствени организации 
от 14 държави създадоха Европейска асоциация 
на Зеления пояс e.V.
- да се осигури трансгранична координация и 
обмен на информация между Европейската 
общност на Зеления пояс.

Европейската асоциация на Зеления пояс има 29 
организации от 16 държави (Статус юли 2016 г.), 
включително EuroNatur, MES, SPP и PPNEA.

Мисията на Европейската асоциация на 
Зеления пояс е ефективната защита на Зеления 
пояс и неговото устойчиво развитие чрез 
непрекъснато, координирано трансгранично 
сътрудничество на всички нива и във всички 
сектори на обществото.

Визия на инициативата Европейски Зелен 
пояс:
Европейският Зелен пояс, нашето общо 
природно наследство по линията на бившата 
Желязна завеса, трябва да бъде запазено и 
възстановено, за да функционира като 
екологична мрежа, свързваща природни и 
културни пейзажи с висока стойност, като 
същевременно зачита икономическите, 
социалните и културните нужди на местните 
общности.

www.europeangreenbelt.org www.europeangreenbelt.org

Изложба за Зеления пояс в Малко Търново Изглед от Странджа Странджанска къща в с.Българи
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www.europeangreenbelt.org

EuroNatur – Регионален координатор на Балканския 
Зелен пояс; Председател на Европейската асоциация за 
Зелен пояс.

greenbelt@euronatur.org                                     www.euronatur.org

bbf@biodiversity.bg 
http://bbf.biodiversity.bg/bg/Zelen-poyas.c143

Събитието се организира от Българска фондация 
Биоразнообразие (БФБ) - един от координаторите на 
инициативата Зелен пояс у нас, заедно със сдружение "Зелена 
Странджа" - Бургас, Дирекцията на Природен парк Странджа и 
кметство Ахтопол. И е в рамките на проект "Защита на 
биологичното разнообразие на Балканите - Укрепване на 
сътрудничеството по Балканския зелен пояс", с финансовата 
подкрепа на Германската агенция за околна среда 
(www.dbu.com).

Балкански Зелен пояс 
Балканският зелен пояс е най-южната част на 
Европейския зелен пояс и се движи по 9 страни: 
Сърбия, Румъния, България, Косово, Черна гора, 
Албания, Македония, Гърция и Турция.
Балканският полуостров е център на европейското 
биоразнообразие и представлява богатство от 
различни ландшафти, дом на няколко редки и 
застрашени местообитания и видове. 
Балканският зелен пояс включва 29 от най-важните 
перли по Зеления пояс. Перлата "Преспа" е едно от 
най-древните езера в Европа. Биологичното 
разнообразие на Преспа е изключително богато 
съобразно размера му и включва много ендемични 
таксони, както и видове и местообитания от 
консервационен интерес

Важна особеност на 
района са 
великолепните пейзажи 
и разнообразието от 
културни, исторически и 
религиозни паметници.

Охридското езеро, 
друга перла по 
Балканския зелен пояс, е 
едно от най-дълбоките и 
най-стари езера в 
Европа, запазвайки 
уникална водна 
екосистема от световно 
значение с повече от 200 
ендемични вида.




