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Проектен концепт
Програмата за развој на Обединети Нации (UNDP) заедно со Министерството за
животна средина и просторно планирање во месец Декември 2017 година објавија
повик за проектни апликации за заштита на природата, според програмата
„Подобрување на управувањето со заштитени подрачја“. Повикот посочи дека ќе
бидат избрани 15 проекти финансирани од Европската Унија преку ИПА 2 –
Оперативна програма за еколошки и климатски активности 2014-2020.
Право на учество имаа Националните Паркови, Заштитените подрачја,
Локалната самоуправа и Невладини организации кои на локално ниво ќе предложат
проекти за имплементација. Целта на овие проекти е да помогне да се заштитат
природните ресурси, истовремено подобрувајќи го и квалитетот на животот на
локалното население.
Еден од избраните проекти е :
„ЗАШТИТА НА БИОДИВЕРЗИТЕТОТ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ВО РЕГИОНОТ НА ПЛАНИНАТА
БЕЛАСИЦА ПРЕКУ БРЕНДИРАНИ ДРУГИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ“ предложен од Натура Нова

од Струмица заедно со Општина Струмица, како имплементатори на проектот.
Учество во проектот имаат и партнерите, ЈП„Македонски шуми“, Шумарски
Факулатет, Општините Ново Село и Босилево, како и бројни невладини организации
од регионот, приватни компании и здруженија на граѓани.
Основната цел на проектот е воведување систем на брендирање на крајни
производи од други шумски производи (самоникнати, недрвни шумски, диворастечки,
некултивирани) преку постапка за заштита на географски назив со ознака на потекло
на производот согласно законските прописи содржани во „Законот за индустриска
сопственост“ и „Правилникот за ознака на потеклото на производот и географска
ознака“.
Системот на брендирање се базира на заштита и одржливо користење на други
шумски производи (или растителни диворастечки видови како костени, лешници, диви
круши и јаболка, дрекни, боровинки, капини, ароматични и лековити билки за чаеви,
печурки) и потврдување на нивното географско потекло на територијата на планина
Беласица, која е предложена за заштитено подрачје според моделот на „Натура 2000“
во сите национални стратегии од областа на животна средина и заштита на природата.
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По проектот се планира постапка за регистрација на географска ознака на 3
главни растителни производи од други шумски производи (питом костен, боровинка и
вргањ), за кои ќе биде подготвена целокупната документација согласно сите законски
барања, а тоа подразбира спроведување на следните активности:
-

Мапирање на видовите на територијата на Беласица, нивната застапеност,
природна продуктивност и можност за искористување,
Изработка на Елаборати за географска заштита на избраните видови други
шумски производи,
Постапка за регистрација добивање географска ознака во Заводот за
заштита на индустриска сопственост,
Избор на заштитно лого на производите под име „ Беласица – планински
производи“,
Градење на капацитети (обуки) на сите учесници во ланецот на
производите,
Воведување систем за одржливо користење и контрола на заштитените
видови,
Изработка на анализа на додадена вредност на заштитените производи,
Промоција на брендираните производи во Регионот на Беласица и
пошироко.

Поностител на барањето за признавање на правото за користење на
заштитениот географски назив ќе биде Општина Струмица (во соработка со Општина
Ново Село и Општина Босилево), а во подготовките на потребната документација
учествуваат и „Шумарски Факултет“ од УКИМ Скопје, Државниот завод за заштита на
индустриска сопственост и ЈП „Македонски шуми“. Учество во проектот имаат и
бројни невладини организации, приватни фирми и здруженија на граѓани од регионот
на Беласица.
Организација задолжена за спроведување на проектот е „Натура Нова“ од Струмица,
која треба да го реализира проектот во рок од 15 месеци (2018 и 2019 година), во
соработка со управувачкото тело на UNDP од Македонија согласно „Програмата за
подобрување на управувањето со заштитени подрачја“.
Проектниот тим е предводен од Панче Николов, вработен во ЈП „Македонски шуми“ –
Дирекција Скопје.

