
 

 

 

Proiectul  

Conferinta de lansare a proiectului “Inovare in 

domeniul managementului sustenabil al ariilor 

naturale protejate” a avut loc in data de 10-11 

septembrie 2013, in Burgas, Bulgaria. Toti partenerii 

priectului au participat la intalnire – Fondul pentru 

ONG-uri Sevastopol/Ucraina, Agentia pentru 

Dezvoltare Regionala Sud-Est din Braila/Romania 

precum si Fundatia Biodiversitatii/Bulgaria in calitate 

de partener asociat. Intalnirea a fost constructiva – 

au fost prezentate echipele de proiect care au stabilit 

procedurile interne de monitorizare si evaluare, 

planul de comunicare si au discutat aspecte legate de 

viitoarele activitati din cadrul proiectului. ADR SE s-a 

consultat cu ceilalti parteneri ai proiectului cu privire 

la structura analizei pe tema stadiului actual al 

cercetarii ariilor naturale protejate din regiunile 

partenere. In timpul intalnirii, experti din cadrul 

Fundatiei Biodiversitatii si Autoritatii pentru 

Protejarea Pasarilor din Bulgaria si-au prezentat 

activitatile de conservare a naturii si diverse proiecte 

pe care le au in domeniul protectiei mediului, 

biodiversitatii lacurilor si a zonei Burgas.                               

 

Partenerii proiectului au vizitat zone naturale 

protejate importante din apropiere de Burgas – Lacul 

Atanasovo, Lacul Vaya – zona tinta a proiectului si 

Centrul de Conservare  a Naturii “Poda” gestionat de 

Autoritatea pentru Protejarea Pasarilor din Bulgaria. 

Fondul pentru ONG-uri din Sevastopol a elaborat, 
dupa o serie de consultari cu parteneriatul 
proiectului, un Manual de Identitate Vizuala al 
proiectului. Logo-ul si toate celelalte elemente de 
identitate sunt in concordanta cu obiectivul general al 
proiectului - managementul sustenabil al ariilor 
naturale protejate din bazinul Marii Negre si 
dezvoltarea unor metode inovative pentru integrarea 
ariilor naturale protejate in strategiile globale de 
dezvoltare urbana si socio-economica in regiunile 
partenere.   

 

 

Obiectivul viitoarelor activitati de cercetare a ariilor 

naturale protejate stabilit de Agentia pentru 

Dezvoltare Regionala Sud-Est a fost discutat si agreat 

in timpul conferintei de lansare. Analiza va cuprinde 

patru parti principale – stadiul actual al ariilor 

naturale protejate, analiza SWOT, bune practici 

privind managementul sustenabil si concluzii.                 

 

 



 

 

 

 

 

Municipalitatea din Burgas a demarat o serie de 

consultari preliminare cu actorii cheie cu privire la 

dezvoltarea platformei web comune - Ecopedia 

Marea Neagra. Se are in vedere ca platforma web, 

elaborata in 4 limbi straine, sa reprezinte un 

instrument interactiv, usor accesibil si fiabil al 

proiectului.  

  

 

PARTENERI ASOCIATI  

Premiile anuale privind biodiversitatea  

Fundatia Biodiversitatii din Bulgaria a acordat, in 

luna octombrie a acestui an, premiile anuale privind 

biodiversitatea la 8 categorii diferite din domeniul 

protectiei biodiversitatii din Bulgaria:  

 

 

I. Cea mai buna campanie (activitate/actiune) cu 

privire la protectia biodiversitatii; II. Cel mai bun 

articol cu privire la protectia naturii din Bulgaria; III. 

Voluntari pentru natura; IV. Politicianul care a 

acordat o atentie sporita naturii bulgare; V. Afaceri 

care sprijina biodiversitatea; VI. Donator pentru 

biodiversitate; VII. Institutia/organizatia ce contribuie  

la protectia biodiversitatii; VIII. Premiul pentru 

contributia generala in domeniul protectiei 

biodiversitatii.  

Premiile sunt acordate in cadrul proiectului “Pentru 

Balcani si oameni”, finantat prin Programul de 

Cooperare Bulgaro-Elvetian si au fost prezentate de 

catre Ambasadorul Elvetiei in Bulgaria, Alteta Sa 

Regina Esher. Aceste premii sunt unice in Bulgaria si 

au devenit cunoscute pentru sprijinirea constientizarii 

cu privire la cresterea importantei biodiversitatii in 

societatea noastra.   
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