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Проект: „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани
резервати – изключителна държавна собственост в териториалния обхват на
РИОСВ-Стара Загора”
Проект по Продецура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и
управление на национални паркове и резервати“ по приоритетна ос три
„Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“ на оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г.“
Бенефициент на проекта: Регионална инспекция по околната среда и водите – гр.
Стара Загора.
Обща стойност на проекта: 413 400,00 лв., от които 351 390,00 лв. от Европейския
фонд за регионално развитие и 62 010,00 лв. – национално съфинансиране от
държавния бюджет на Република България.
Цел на проекта:
 Изработване на планове за управление на резервати и поддържани резервати;
 Маркиране на терен на границите на резерватните територии;
 Поставяне на информационно-указателни табели в резервати и поддържани
резервати;
 Издаване на информационни материали за резервати и поддържани резервати;
Основни дейности по проекта
1. Посетителска инфраструктура и капитално строителство
1.1 Маркиране на терен границите на Резерват „Кутелка”, Резерват „Горна Топчия”,
Резерват „Каменщица”, Резерват „Лешница”, Поддържан резерват „Сини бряг”,
Поддържан резерват „Долна Топчия”, Поддържан резерват „Балабана”.
Предвижда се еднократно нанасяне на маркировка с червена и бяла боя по границите на
резерватите и поддържаните резервати. Маркирането ще става през 20-50 метра в
зависимост от особеностите на релефа и гъстотата на насажденията. Ще бъдат
обозначени граници с обща дължина 91 км, както следва:
 резерват „Кутелка” – 14 км;
 резерват „Горна Топчия” – 8 км;
 резерват „Каменщица” – 31 км;
 резерват „Лешница” – 14 км;
 поддържан резерват „Сини бряг” – 3 км;
 поддържан резерват „Долна Топчия” – 16 км;
 поддържан резерват „Балабана” – 5 км;

1.2 Изработване и монтаж на информационно-указателни табели за резерватите и

поддържаните резервати.
Предвижда се изработване на 16 указателни тебели от PVC с размери 100/70 см, които
ще са монтирани на дървени П-образни рамки и поставени в началото и края на
определените за движение пътеки за посетители в резерватите и поддържаните
резервати, както следва :
 за резерват „Кутелка” – 3 бр;
 за резерват „Горна Топчия” – 2 бр;
 за резерват „Каменщица” – 2 бр;
 за резерват „Лешница” – 2 бр;
 за поддържан резерват „Сини бряг” – 2 бр;
 за поддържан резерват „Долна Топчия” – 3 бр;
 за поддържан резерват „Балабана” – 2 бр;
2. Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната
дейност по информация и публичност на проекта)
2.1 Изготвяне на информационни и образователни плакати, брошури и стикери за
резерватните територии. Предвижда се изготвяне и отпечатване на :
 Плакати с размери 50/70 см - 3500 броя (по 500 броя на защитена територия);
 Брошури – 7000 броя (по 1000 броя за всяка от седемте резерватни територии),
съдържащи информация за защитената територия и срещащите се в нея
растителни и животински видове, определените маршрути за движение и
забранителните режими;
 Стикери - редки и защитени видове в резерватите и поддържаните резервати –
2000 бр.
3. Планиране и оптимизация на управлението
3.1 Изработване на план за управление на Резерват „Кутелка”
3.2 Изработване на план за управление на Резерват „Горна Топчия”
3.3 Изработване на план за управление на Резерват „Каменщица”
3.4 Изработване на план за управление на Резерват „Лешница”
3.5 Изработване на план за управление на Поддържан Резерват „Сини бряг”
3.6 Актуализиране на план за управление на Поддържан Резерват „Долна Топчия”
3.7 Актуализиране на план за управление на Поддържан Резерват „Балабана”
Очаквани резултати:
Успешната реализация на проектните дейности ще осигури дългосрочно и устойчиво
управление на резерватите и поддържаните резервати в тереториалния обхват на
РИОСВ-Стара Загора с изготвянето на планове за управление, както и тяхното
популяризиране чрез издаването на информационни и образователни материали.
Срок за изпълнение на проекта: 02.07. 2012 г. до 31.03.2015 г.
За допълнителна информация:
инж. Донка Бойчева – Ръководител на проекта
Тел. за връзка: 042/ 692 233; 0884542046;

