
 

 

 

Al treilea buletin informativ al proiectului 4GreenInn  

 

Rezultatele analizei cu privire la ariile naturale 

protejate din regiunile tarilor partenere  

Studiul cu privire la ariile naturale protejate, unul din 

rezultatele importante ale proiectului ce va fi integrat 

in cadrul platformei de internet “Black Sea Ecopedia” a 

fost finalizat in luna mai 2014. Studiul include 

informatii detaliate cu privire la situatia actuala a ariilor 

naturale protejate in cele trei regiuni ale proiectului. 

Acestea au fost localizate pe harta si de asemenea, au 

fost colectate bune practici in domeniul 

managementului ariilor naturale protejate.  

In Bulgaria, studiul acopera zone protejate de legislatia 

bulgara si Natura 2000 din regiunea Sud-Est si sunt sub 

administrarea Inspectoratului regional in domeniul 

apei si mediului din Burgas si Stara Zagora. Acesta 

cuprinde aproape 100 de zone, din care 18 au fost 

localizate, inclusiv zona tinta a proiectului – Lacul Vaya 

din Burgas.     

 
Regiunea Sud-Est a Bulgariei  

 

In Crimeea, studiul cuprinde 13 arii protejate din 

regiunea Sevastopol, gestionate de administratia 

orasului Sevastopol. 

In Romania, studiul cuprinde un teritoriu foarte bogat 

al ariilor naturale protejate – regiunea Sud-Est (118 

arii) printre care se afla Rezervatia Biosferei Delta 

Dunarii si Parcul Natural Balta Mica a Brailei – cele 

doua zone tinta a studiului. 

 

 

 
 

 
 

A fost realizata o analiza SWOT a celor trei regiuni 

privind ariile protejate tinta, iar concluziile sunt 

similare in ceea ce priveste amenintarile ariilor 

protejate. Specific fiecarei zone tinta sunt punctele tari 

si oportunitatile de dezvoltare.   

 

Masuri in vederea dezvoltarii ariilor naturale protejate 

in Romania:  
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Informatiile privind ariile protejate incluse in stadiul 

cercetarii sunt acum parte a bazei de date comune 

creata de echipa de proiect din cadrul ADR SE.  

 

                                  
          

 

PARTENERI ASOCIATI  
 (o parte din acest articol este publicat aici: 

http://www.saltoflife.biodiversity.bg/bg/)  

 

Exista deja o decizie a Adunarii Nationale din Bulgaria 

privind crearea unui nou Parc National “Marea 

Neagra”. Aceasta indeplineste obligatiile Romaniei si 

Bulgariei in contextul Uniunii Europene de a proteja 

patrimoniul natural al regiunii biografice a Marii Negre.  

Proiectul Parcul National Marea Neagra se confrunta 

cu opozitia rezidentilor din comunitatile locale. Mai 

mult decat atat, ecologistii au identificat, de asemenea, 

multe discrepante in proiect. In cadrul consultarilor 

publice care au avut loc, s-a constatat faptul ca 

sustinatorii crearii parcului sunt intr-un numar mult 

mai redus decat opozantii sai.  

Consultarea publica privind crearea Parcului National 

“Marea Neagra”, organizata in sala de conferinta a 

Administratiei Regionale din Burgas, s-a finalizat in 

doar 20 de minute, in momentul in care opozantii locali 

ai parcului nu au dat cuvantul expertilor din cadrul 

Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, 

terminandu-se astfel procesul de dezbatere.  

Lacul Atanasovsko a fost propus de Academia de 

Stiinte din Bulgaria pentru includerea in viitoarea arie a 

parcului. Insa, in ceea ce priveste soarta parcului 

precum si cat timp va continua drama din jurul 

anuntului sau, nu este nimic clar inca.  

 

In ciuda discutarii argumentelor cu privire la 

propunerea elaborata de Minister, intalnirea a esuat in 

totalitate si a reprezentat o pierdere de timp si de 

resurse pentru zecile de persoane care au calatorit din 

regiunea aflata pe coasta sudica a Marii Negre la 

Burgas.  

Care sunt pasii incepand de acum, cine va pierde de pe 

urma procesului esuat si care ar fi consecintele pentru 

natura? Toate acestea au ramas in responsabilitatea 

Ministerului, care pana acum a reusit doar sa spuna ca 

nu este propunerea lor. Un fapt care a devenit clar 

pentru toata lumea.  

In ansamblu, proiectul nu include o serie de domenii  

care ar trebui sa intre in sfera de aplicare a Parcului 

National si nu include acvatoriul (ape marine) de la 

Marea Neagra. In plus, exista discrepante in hartile in 

care sunt incluse asezari si proprietati private care au 

starnit deja reactii violente.    

Concluzia este ca acest proiect nu este conceput 

pentru a proteja zona de coasta bulgara a Marii Negre, 

ci pentru a se confrunta cu localnicii si ecologistii si a 

servi interesele unor cercuri cu intentii de a investi in 

constructia coastelor marine.   
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