
 

  

 

 

 

 

 
WWF БЪЛГАРИЯ                                                           ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 

 

О Р Г А Н И З И Р А Т 
на 25 и 26 април 2018 година от 9:00 часа в зала 26 на Община Белене  

безплатно обучение за рибари на тема „Устойчиво рибарство“. 
 

През първия ден ще бъдат представени и обсъдени традиционни и модерни 
практики за устойчив риболов, както и потенциални възможности за 
финансиране на дейности свързани с рибарството.  

Вторият ден ще бъде посветен на алтернативни и допълващи възможности за 
поминък в региона. Лектори ще бъдат експерти от ИАРА, WWF България и др. 

Обучението се организира от WWF България съвместно с Община Белене и в 
рамките на проектите „ЛЕНА-Местна икономика и опазване на природата в 
региона на река Дунав“, финансиран по Дунавската трансгранична програма и 
„ЖИВОТ за дунавските есетри“, финансиран по програма “LIFE”. 
 
На всеки участник ще бъде издаден Сертификат за преминал курс на обучение 
по проект „ЛЕНА“.  

 

Краен срок за записване в обучителния курс: 16 април 2018 г. до  17:00 часа 

Контакти: 
Община Белене, етаж последен, стая №22 
сл. тел. 0658 / 3 46 72 
 

 

 



 

 

Допълнителна информация за проект ЛЕНА: LENA работи с 11 защитени територии, покриващи 
повече от 375,000 ха и над 15 Натура 2000 зони, избрани заради забележителната си природа 
и  неизползван потенциал за устойчивото икономическо развитие. Проектът е с 13 партньора от 7 
Дунавски държави (Община Белене (BG), Община Иваново (BG), Област Vukovar-Srijem (CR), НПО 
Регионално и икономическо развитие West Pannon (HU), WWF Унгария (HU), Дунавски офис Улм 
(DE), град Тутлинген (DE), Природен парк „Комана“ (RO), Областен съвет Гюргево (RO), WWF 
Дунавско-Карпатска програма Румъния (RO), Център за подкрепа на бизнеса, Кран (SI), GMO-Free 
Danube Soya (RS)). Основната цел на LENA е да приложи съвместни и интегрирани подходи и 
политики за опазване на природата. Устойчиво използване на защитените територии, особено 
Натура 2000 зоните по поречието на Дунав и неговите притоци, създава нови възможности за 
развитие на зелената икономика. Повече за проекта можете да научите 
на http://www.wwf.bg/what_we_do/policy_and_green_economy/lena/ 

Допълнителна информация за проект „ЖИВОТ за дунавските есетри“ - Седем организации от 
шест държави обединяват усилията си, за да осигурят по-добра защита на есетрите. Заедно с 
рибарските общности ще изследваме и разработим алтернативни източници на доходи, за да се 
намали опасността за есетри. Ще подпомогнем институциите в борбата срещу бракониерството, 
контрабандата и незаконната търговия. В същото време ще информираме пазарните играчи за 
законовите изисквания за хайвер и есетрово месо." 
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