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Ïðîåêò “Òðàíñãðàíè÷íî ãðàäèíñêî èçêóñòâî
ïî ×åðíîìîðèåòî”

Партньори по проекта:
* Водещ партньор (LP) – Община Текиргьол, Румъния;
* Партньор  2  (P2)  – Държавен  културен  институт  - Културен  център

“Двореца”, Балчик, България;
* Партньор 3 (P3) – Университет “Овидиус”, Факултет по селскостопански

и природни науки, Констанца, Румъния;
* Партньор 4 (P4) – Община Балчик, България;
* Партньор 5 (P5) – СУ “Св. Климент Охридски”, Университетски ботанически градини, България.

Ñîôèéñêè óíèâåðñèòåò “Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè”
Óíèâåðñèòåòñêè áîòàíè÷åñêè ãðàäèíè - ÓÁÃ Áàë÷èê
Основна задача:

* Университетски бо-
танически градини под-
държат колекции от жи-
ви растения за нуждите
на експерименталните
ботанически изследва-
ния,  естественонаучно-
то и природозащитното
образование и възпита-
ние, разширяват  и раз-
пространяват познания-
та за растителното царс-
тво и провеждат мероп-
риятия  по опазване  еx
situ на редки и застраше-
ни растителни видове.

Научно-образовател-
на и културна мисия:

* Организират обуче-
ния за деца, зелени учи-
лища, изложби;

* Участват в органи-
зиране и провеждане на
екологични  събития,
инициативи на приро-
дозащитни организации
и студентски практики;

* Провеждат  научни
изследвания, наблюде-
ния и мероприятия по
съхраняване на биораз-
нообразието;

* Участват със своите
колекции  в обмена  на
семена с  ботанически
градини от цял свят ка-
то ежегодно публикуват
своя Index Seminum;

* Организират и прове-
ждат изложби, фестивали,
празнични събития и др.

* Ботаническите гра-
дини са  предпочитани
домакини за провеждане
на културни и официал-
ни мероприятия на мно-
го други институции.

В периода 2006 – 2008
г. Университетски бота-
нически градини участ-
вах като партньор в ин-
тересен проект, финан-
сиран от ЕС, чиято цел
беше  да се  разработят
учебни модули,  фоку-
сирани върху  значими
теми, свързани с расти-

телния свят – от ролята
на растенията за съще-
ствуването на живота на
Земята, през опазване на
редки и застрашени ви-
дове, мястото на расте-
нията на трапезата ни, ка-
кто и взаимовръзката ме-
жду растителното царст-
во и човека, запазени в
традициите и обичаите.

Проектът INQUIRE  це-
ли да възроди откривател-
ското учене в цяла Евро-
па. Провеждан от ботани-
чески градини в 11 стра-
ни, проектът INQUIRE по-
казва как откривателско-
то учене може да вдъхно-
ви учениците да изучават
научните дисциплини и да
спомогне за решаването
на проблемите, свързани
с опазването на биоразно-
образието и изменението
на климата.

Университетски
Ботанически
Градини са:

* член на Световния
съвет на Ботаническите
градини (BGCI),

* член на Европейс-

кия консорциум на Бо-
таническите  градини,
член на Образователна-
та мрежа за екологично
образование в Ботаниче-

ските градини (EBGEN);
УБГ-Балчик е регис-

трирана като Спасите-
лен център за Северои-
зточна България по Ва-
шингтонската  Конвен-
ция по  международна
търговия със застраше-
ни видове от дивата фа-
уна и флора (CITES);

* член на Сдружение-
то „Български национа-
лен комитет на Между-
народния съвет за паме-
тниците на културата и
забележителните места”
(ICOMOS – България).

* член на Асоциация-
та на производителите на
декоративни растения в
България (АПДРБ).

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

за Университетски
Ботанически Градини

(Партньор 5):
* Да  модернизира  и

разшири Ботаническата

градина  в Балчик като
природна и туристичес-
ка атракция,  като по този
начин отговори на глав-
ните тенденции в туриз-
ма за развитие и разноо-
бразяване на природни-
те и исторически обекти.

* Да стимулира общи
средносрочни и дълго-
срочни трансгранични
стратегии и инициативи

Женя Михайлова /Директор на ДКЦ “Двореца”/, Христина Добрева /финансист на проекта/,
Огнян Илиев /зам.-директор на УБГ-Балчик/ представят проекта “Трансгранично градинско изкуство
по Черноморието”                                                                                                                     Фото: М. Костова

Част от присъстващите на 14.02.2014 г. в заседателната зала на ОбА-Балчик на пресконференцията
за представяне началото на проекта “Трансгранично градинско изкуство по Черноморието.

в областта на туризма.
* Да създаде интерди-

сциплинарни платфор-
ми  за представяне  на
трансграничното  сът-

рудничество като насо-
чи вниманието на ака-
демичните среди и об-
ществеността към бота-
ническите градини, за-
щитата на растенията и
факторите на околната
среда, оказващи  влия-
ние на природните тури-
стически атракции.

* Да популяризира но-
восъздадените в рамки-

те на проекта туристи-
чески атракции на наци-
оналния и междунаро-
ден пазар чрез създава-
не на нови инструмен-
ти и  информационни
ресурси  за културен  и
природен туризъм.

Конкретни цели:
* Изграждане на фер-

ма за компостиране;
* Проектиране и изг-

раждане на напоителна
система;

* Проектиране и изгра-
ждане на Нова градина;

* Проектиране и изгра-
ждане на Висяща градина;

* Проектиране и изг-
раждане на оранжерия
(150 кв. м);

* Довършване на ка-
нализация;

* Обучение на персо-
нала;

* Разкриване на 6 но-
ви работни места.

Общия бюджет на
Партньор 5 е  448 323,68
евро, от които 84,82 % -
от Европейския фонд за
регионално  развитие
(ERDF), 13,00 % - нацио-
нално кофинансиране и
2,18 % - собствен при-
нос на партньора.

Разпределение на
бюджета:

* Изграждане на фер-
ма за компостиране – 57
340  €

* Изграждане на напо-
ителна система – 21 120 €

* Изграждане на Нова
градина – 248 765  €

* Изграждане на Ви-
сяща градина – 34 733  €

*  Изграждане  на

Оранжерия – 28 600 €
* Канализационна си-

стема – 5544 €
Очаквани резулта-

ти и устойчивост
на проекта:

* Стимулиране на ус-
тойчивото социално  и
икономическо развитие
на региона.

* Удължаване на тури-
стическия сезон,  раз-
ширяване и разнообра-
зяване на предлаганите
туристически атракции.

* Разнообразяване и до-
пълване на дейностите на
Ботаническата градина.

*  Подобряване  на
екологичните условия и
инфраструктурата.

*  Разширяване  на
възможностите за пре-
дставяне и популяризи-
ране на Университетс-
ка ботаническа градина
– Балчик и превръщане-
то  в още по-атрактивен
и посещаван  туристи-
чески обект.

* Със своя експертен
капацитет УБГ ще кон-
султират и  съдействат
при развитието на ново-
създадената Ботаничес-
ка градина в Текиргьол
и ще подпомогнат под-
готовката за приемане-
то  за  член  на  BGCI  -
подчерта Вера Демире-
ва - Главен специалист
Образование и туризъм
към УБГ-Балчик, имай-
ки  предвид и  ландш.
инж. Стилиян Борисов,
Христо Вълчев - биолог
и Петя Георгиева - спец.
по озеленяването.




