ПРОЕКТ
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ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА
Проектът се финансира по Договор № BG16M1OP002-3.027-0002-C01 по
процедура за подбор на проекти № BG16M1OP002-3.027 „Мерки за подобряване
на природозащитното състояние на птици - 2“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и
биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие и Кохезионния фонд на ЕС.

Обща стойност на проекта: 1 079 127,52 лв., от които 917 258,40 лв.
европейско финансиране и 161 869,12 лв. национално съфинансиране.
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ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
Обща цел на проекта: Подобряване на природозащитното състояние на червеногушата
гъска (Branta ruficollis), чрез изпълнение на конкретни мерки от действащия План за
действие за вида, в определени Защитени зони за опазване на дивите птици (целеви
райони), част от Мрежата Натура 2000 в страната.
Конкретни цели:
1. Обезпечаване на адекватни природозащитни режими за опазване на вида на основата
на проучване на екологичните му изисквания, миграционните му пътища и “тесните
места” в жизнения му цикъл.
2. Осигуряване на познание за влиянието на външни въздействия върху популацията на
зимуващите птици – ловна преса, безпокойство и токсични влияния.
3. Повишаване на осведомеността и природозащитната култура на населението и
повишаване на чувствителността на обществото към проблемите, свързани с вида и
неговото опазване, чрез разпространяване на материали за вида и провеждане на
специални събития.

Продължителност на проекта: 40 месеца.
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ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
Дейност
1.
Провеждане
на
специализирани
проучвания
и
изследвания,
свързани
с
вида
Червеногуша гъска – I-ви етап.
Проектът предвижда провеждането на
две изследвания през първата година от
изпълнението:
1.
Разработване
на
минимални
стандартни екологични изисквания за
червеногушата гъска. Ще бъдат проучени
типове природни местообитания, имащи
отношение
към
храненето,
пребиваването и нощуването на вида,
връзката по между им и модел на
екологията на вида.

Снимка: Михаил Илиев, БДЗП

2. Проучване и оценка на степента на
безпокойство и риска за отстрел на
червеногуши гъски. Проучването ще
обхване всички места на пребиваване на
вида и всички фактори на безпокойство.
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Дейност 2. Провеждане на специализирани
проучвания и изследвания, свързани с вида
Червеногуша гъска – II-ри етап.
През втората и третата година от
изпълнението ще бъдат проведени следните
проучвания и изследвания:
1. Провеждане на изследвания за натрупване
на оловни и други токсични вещества и
химикали в организма на гъските в
ключови места на зимуване в страната.
2. Проучване на локалните придвижвания и
взаимовръзки между местата на нощуване
и местата на хранене с помощта на
телеметрични изследвания и опръстяване
с цветни пръстени.
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Снимка: Михаил Илиев, БДЗП

3. Проучване на миграционните пътища
на вида и определянето на "тесни места"
в жизнения цикъл в рамките на
международната работна група по
опазване на червеногушата гъска.

Дейност 3. Изграждане на капацитет за спасителни действия на бедстващи
птици чрез инфраструктурни мерки.
Дейността предвижда да се обособи Център за временно настаняване и първа
помощ на ранени и пострадали червеногуши гъски и тяхната рехабилитация в
основните места на срещане на вида. В него ще бъдат настанявани бедстващи
червеногуши гъски и други видове птици, на които, при необходимост, ще бъде
оказвана първа помощ, до изпращането им в Спасителен център или до
възстановяването и освобождаването им обратно в природата, в случаите, когато
не се налага специализирана ветеринарномедицинска помощ.
Снимки: Даниел Митев
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Дейност 4. Ангажиране на широката общественост в опазването на
червеногушата гъска – популяризиране на вида и неговото опазване чрез
отпечатване и разпространение на печатни материали.
Ще бъдат преработени и актуализирани
две издания на БДЗП по проект „Сигурни
зимовища за червеногушата гъска“,
финансиран от Програма LIFE 09/NAT/BG
000230 на ЕС:
- Учебно помагало за извънкласни
дейности - "С Червеногушка на училище и
сред природата - Помагало за учителя
природолюбител".
- Помагало на ловеца.
Снимка: архив БДЗП
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Дейност 5. Ангажиране на широката общественост в опазването на
червеногушата гъска – организиране и провеждане на фестивали, свързани с
вида.
В рамките на дейността е предвидено организирането и провеждането на два
фестивала, свързани с червеногушата гъска - Фестивал на хвърчилата и Зимен
фестивал на червеногушата гъска. Дейността предвижда да се постави началото и
на ежегодно провеждане на Зимен фестивал на червеногушата гъска, с
възможности за наблюдение на вида отблизо.

Снимки: Галя Камберова
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Дейност 6. Организация и управление на проекта. Дейности по
информация и комуникация.
Дейността е свързана със сформиране на
екип за управление на проекта, който
отговаря
за
цялостната
организация,
управление и отчитане на дейностите по
проекта. В рамките на дейността се
предвижда
провеждането
на
две
пресконференции в началото и в края на
проекта, периодично публикуване на
информация на Интернет страницата на
общината и на прессъобщения за напредъка
в медиите, отпечатване на брошура,
изработване на билборд, еко-химикалки,
хартиени рекламни торби, папки и стикери.
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Дейност 7. Спомагателни дейности – подготовка на проектното
предложение.
Дейността беше осъществена в периода от началото на м. юни до средата на м.
август 2020 година и включваше изпълнението на комплекс от задачи за
изготвяне и кандидатстване с проектното предложение, в т. ч. анализи и
проучвания за подготовка на проектното предложение съобразно условията за
кандидатстване и заложените дейности в Плана за действие за опазване на
Снимка: Даниел Митев
червеногушата гъска.
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БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!
За контакти:
Община Шабла, 9680 гр. Шабла, област Добрич, ул. „Равно поле“ № 35
Тел.: 05743 4145
E-mail: obshtina@ob-shabla.org
Web: www.shabla.bg

www.eufunds.bg

