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Контекстът
Две основни групи събития оформяха фона на работата ни през 2019 - природните бедствия в
различни краища на планетата и про-консервативните протести в страната. През цялата година
се случваха природни катаклизми, които поставиха темата за опазването на природата във
фокуса на обществото и даваха теми за спорове между поддръжниците и противниците на
климатичните промени. Горските пожари са част от природните процеси, но изменението на
климата ги прави по-чести и по-интензивни. През 2019 пламъците обхванаха големи територии
от Австралия, Калифорния и Амазонка. В пламъци беше и Сибир. Горски пожари горят в
Индонезия всяка година, но сухото време през 2019 г. ги направи особено rазрушители.
Приливна вълна предизвика наводнение във Венеция, каквото италианският град не беше
преживявал повече от 60 години.
Температура от 20° С беше измерена за първи път в Антарктида през 2019. Рекордно висока
температура (21°С) е била измерен в най-северното обитавано място на Земята -Алърт в Канада.
емисии не намаляха, а учените бяха категорични, че за да се ограничи глобалното затопляне до
1,5°С, вредните емисии трябва да намаляват почти с 8% годишно.
И докато бедствията и температурните рекорди запълваха все по-дългия списък с климатични
катаклизми за 2019 г., едно 16-годишно момиче не спираше да призовава към действие за
овладяване на промените в климата. Грета Тунберг: Ние сме в началото на масово
унищожение, а вие говорите само за пари и за вечен икономически растеж. Как смеете!
Грета Тунберг не получи Нобеловата награда, не допадна на много световни лидери, но спечели
милиони последователи. Постижение, с което не може да се похвали нито едно съвременно
политическо движение. Вдъхновени от идеите ѝ, петъчните стачки за бъдещето, вече са
традиция.

Спас Узунов
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В страната след „бурята“ от предходните години, която помете правозащитните и
природозащитните организации дойде ред на небивалите протести насочени към социалните
организации във връзка със Стратегията за детето и Истанбулската конвенция.
Протестиращите неведнъж се заканиха “...да изметат неправителствените организации
от страната" и носеха плакати с надписи „Не давам данъците си за НПО”.
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консервативно и либерално настроените частни на обществото. В крайна сметка политиците
отхвърлиха и двата документа, жени и деца ще продължат да бъдат жертви на насилие и да
губят живота си, а гражданските организации, които се занимават с темата, бяха
сатанизирани и загубиха напълно обществената подкрепа.

Тези два аспекта ясно очертаха за нас рамката, в която
работихме през 2019 г. Видя се колко много хора, правителства и
световни лидери отричат грижата за Земята и ролята на хората
в тези процеси. Видяхме и колко много са другите – тези които
искат, вярват и са готови да действат с добро.
Ние – Българска фондация Биоразнообразие избрахме да работим и
да влагаме ентусиазма и усилията си в опазването на природните
екосистеми, в развитието на гражданския сектор и в обучението и
информирането на тези, за които грижата за планетата е
ценност!
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Годината за БФБ
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България“.

2020 за да направим съвместно проучване

Засилено беше и взаимодействието ни с

на ефектите на климатичните промени в

международни партньори - годината ни

Атанасовско езеро.

донесе предизвикателството да
Финалният доклад на първия ни проект по програма Лайф – Солта на Живота, който
завършихме през 2018 и в който бяхме водещ бенефициент, получи висока оценка от ЕК и
беше приет без нито една забележка и без финансови санкции.
В отговор на тенденцията за зелен начин на живот, БФБ продължи да надгражда своето малко
социално предприятие – Природа в кутия като популяризира вкуса на традицията и опазената
българска природа.
Експерти на Фондацията получиха обществено признание за работата си чрез поканата да
бъдат кандидати за общински съветници в районите си.
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Нашата работа
НАПРАВЛЕНИЕ ЗЕЛЕН ПОЯС
В миналото „Желязната завеса“ е разделяла Европа на Източна и Западна. Строго охраняваната
гранична зона е дала шанс на природата да се развива, необезпокоявана от човешко присъствие, в
резултат, на което се формира уникален екологичен коридор с дължина над 12500 км – от Баренцово
море и руско-норвежката граница, по протежението на брега на Балтийско море, през Централна
Европа и Балканите до Черно море. Днес тези територии са част от концепцията Европейския Зелен
пояс - символ на трансграничното сътрудничество и на общоевропейското културно и природно
наследство. Своеобразната „линия на живота” свързва ценни природни местообитания и открива
възможности за развитие на местните общности.
Фондацията работи по темата вече 12 години и е член на Асоциация „Европейски Зелен
пояс“. Ние информираме и популяризираме ценността и потенциала на тези територии и
разработваме проекти, чрез които да изпълняваме конкретни дейности в тях.
През 2019 за четвърти път отбелязахме Деня на Зеленият пояс. Той беше организиран в Беласица в
партньорство с дирекциите на природния парк „Беласица и националния парк „Езеро Керкини“
(Гърция), сдружение „Планетум“ (Северна Македония), кметството и читалището на с. Габрене.
Разнообразната програма на честването съчета всички достойнства на района – съхранена природа
и биоразнообразие, история, фолклорно богатство и вкусни местни ястия, посещения на
туристически маршрути в Беласица и разходка с лодки в Езерото Киркини. На празника се обсъдиха
и възможностите за трансгранично сътрудничество в опазването на природата и културното
наследство на района чрез съвместни международни и регионални проекти и дейности. Повече
информация
за
Европейския
Зелен
пояс
и
териториите,
които
обхваща
на:
http://bbf.biodiversity.bg/bg/Evropeyski-Zelen-poyas.c242
Проектите, по които работим в Зеленият пояс традиционно са насочени, както към опазването на
безценната природа така и към подкрепа на местните общности и популяризиране на техните
устойчиви бизнеси. В унисон с този подход е и новия проект “С раница и колело в Беласица”,
финансиран от ЛИДЛ. Проектът ще се реализира през 2020 година и ще разработи безплатна
интерактивна онлайн карта на пешеходните и веломаршрути в планината с GPS трак , височинен
профил, допълнени с местни услуги, забележителности и снимки. Вярваме, че дейностите по проекта
ще окуражат още повече хора да открият тайнствата на пограничните територии.

Петко Цветков

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА БФБ

2019

НАПРАВЛЕНИЕ БИОСФЕРНИ ПАРКОВЕ

Фондация Биоразнообразие дълги години
работи по темата за биосферните паркове като
пресечна точка между съхраняването на
природата и благополучието на местните
общности.
Нашата активност в това направление през 2019
г. и в предишни години, изгради доверие в
ЮНЕСКО и международната организация избра
България за първи път да бъде страна домакин
на ежегодния летен университет за младежи.
Фондацията беше главният организатор и в
партньорство с Дирекция на национален парк
„Централен Балкан“, МОСВ , Националния
комитет на програмата „Човекът и
биосферата“
(МАB)
и
Постоянното
представителство на ЮНЕСКО в България
проведе Летният университет в периода 22-28
юли. Участниците бяха избрани измежду 125
кандидатури от цял свят и включваха 40
участници от 14 държави, представляващи 15
различни биосферни резервати, включително
различни университети и публични органи.
Основните цели на Летния университет бяха:
да осигури висококачествено обучение за
участниците
на
тема
„Интегрирано
управление,
устойчив
туризъм
и
насърчаване на биосферните резервати";
да представи богатото природно и културно
наследство на Биосферен парк "Централен
Балкан".

да ангажира участниците чрез активен
учебен процес да разработят реални идеи
за съвместни проекти, насочени към понататъшно
популяризиране
на
биосферните
паркове
и
програмата
„Човекът и биосферата";
Някои от интересните и перспективни идейни
проекти, които разработиха участниците са:
създаване
на
национален
младежки
комитет за биосферните паркове;
изработване на обща, интегрирана карта на
туристическия потенциал на парка;
обучение на туристическия сектор за
възможностите, които предлага БП и може
да бъде интегриран в туристическите
услуги;
създаване на обща марка за БП, която да
включва туристически атракции, така и
местните
производства
и
продукти,
характерни за региона.
Университетът предизвика голям интерес в
медиите - 283 публикации в медии, уебсайтове,
FB, Twitter и Instagram в България, Италия,
Гърция и Русия. 19 български регионални и
национални медии публикуваха редовни
новини за събитието.
За повече информация www.medies.net и сайта на
БФБ www.bbf.biodiversity.bg
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НАПРАВЛЕНИЕ „ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ВИДОВЕ“
В рамките на това направление Фондацията участва в законодателните промени в страната и
реализира конкретни природозащитни дейности в Натура 2000 зони. Подготвяме становища, мнения,
препоръки, възражения и предложения при промени на екологичното законодателство, процедури по
ОВОС, екологични оценки и оценки за съвместимост. Подпомагаме местни общности и граждани при
решаване на локални екологични проблеми с експертна помощ и консултации, осигуряване на
публичност и разпространение на информация.
Законодателните промени в страната през 2019
През 2019 управляващите предложиха скандални поправки в Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР). Под предлог оптимизиране на управлението на Натура 2000 мрежата в България бяха
предложни текстове, които биха компрометирали досегашните усилия в изграждането и
управлението на мрежата и ще създават опасни прецеденти за налагане на частните над
обществените интереси при опазването на природата. Елиминирането на природозащитната,
научната и академична общност и широката общественост при вземане на решения за управлението
на Натура 2000 и монополизирането от държавни и казионни организации лишава управлението от
научен и експертен капацитет и коректив на спорни и опасни решения, поставящи под въпрос
постигането на целите на Натура 2000 в България и прилагането на природозащитните директиви на
ЕС. Фондацията участва активно в дискусиите, относно предложенията и изготви становища до
компетентните органи, в които се противопостави на предлаганите промени с предложения за
редакция и преосмислянето на текстовете, както и на цялостната визия за бъдещето на Натура 2000.
БФБ участва с право на глас в Националния съвет за биологично разнообразие, който за първи път в
историята на своето съществуване през 2019 г. нямаше заседание – като печално потвърждение за
националната политика за опазване на биоразнообразието.
БФБ участва и в националния ловен съвет, в различни локални консултативни и експертни съвети –
Басейнов съвет за Черноморски регион, Ловен съвет – Бургас, съвет към община Бургас и др. за да
може да следи тенденциите в законодателството и да подпомага с експертизата си взимането на
адекватни решения за опазването на природата.
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Конкретни природозащитни мерки, които БФБ изпълнява
в ключови Натура 2000 зони:
НАТУРА 2000 ЗОНА АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО (BG 0000270)
БФБ продължи работата си в Натура 2000 зона Атанасовско езеро през 2019 година в рамките на
изпълнение на дейности по проект “Лагуната на Живота“/ LIFE17 NAT/BG/000558. Финансирането
осигурено от Програма LIFE на Европейската комисия е доказателство за високата консервационна
стойност на езерото и за европейската му значимост, както и висока оценка за извършената досега
работа за опазване на лагуната от БФБ и партньорите му.
Защитена зона Атанасовско езеро, обявена по Директивата за опазване на птиците и Директивата за
опазване на природните местообитания, е най-значимото място в България и второ в Черноморския
биогеографски регион за опазване на застрашеното местообитание 1150* Крайбрежни лагуни.
„Лагуните са плитки, крайбрежни соленоводни водоеми с променлива соленост и воден обем, отделени
частично или напълно от морето с пясъчни коси, чакъл или по-рядко скали“. Природозащитното
състояние на лагуните в Европа е „неблагоприятно-лошо“, а промените във водния режим и
замърсяването на повърхностните води са сред основните заплахи, включително и за лагуната
Атанасовско езеро. Ефективно управление на водния режим, водното ниво и солеността на
Атанасовско езеро чрез възстановяване ключова инфраструктура за поддържане на водния режим в
цялото езеро са основни дейности по проекта.
Възстановените 2550 м минидиги и почистените 2335 м солени канали през 2019 г. са ключови елементи
за поддържане на благоприятен воден режим за местообитание Крайбрежни лагуни и осигуряват 0.82
ха благоприятни места за гнездене на птиците в езерото. За мониторинг и оценка на
природозащитното състояние на местообитание Крайбрежни лагуни 1150* в модифицирани лагуни,
по-специално в активни солници за производство на морска сол чрез слънчево изпарение в
Черноморския биогеографски регион, БФБ разработи матрица за интегриран мониторинг на
местообитание Крайбрежни лагуни.
Прилаганите методики за мониторинг и оценка на 1150* в други биогеографски региони в активни
солници не са релевантни за СЗЗ Атанасовско езеро, заради спецификите на Черно море, свързани с
липсата на приливи, по-ниската соленост и климатичните особености. През 2019 са изработени
специализирани ГИС слоеве на базата на натрупаните данни и използване на висококачествени
сателитни изображения по отношение площ и разпространение на 1150, фрагментация, екотон,
инфраструктура и строителство, туризъм. Тези слоеве позволяват обективното и коректно оценяване
състоянието на местообитанието. През 2019 г. са локализирани нови четири фрагмента на
местообитание 1410 Средиземноморски солени ливади с площ 2,44 ха. С това СЗЗ Атанасовско езеро
става втора по значимост зона за опазването на това местообитание в България.

Тодор Божков
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Рекордни числености на розово фламинго (365 птици през декември) и трайно присъствие на
сравнително големите ята в езерото са наблюдавани през 2019 г. по време на орнитологичния
мониторинг, което прави езерото най-важното място за този вид у нас. През 2019 г. твърде
нетипично е присъствието през цялото лято на многобройни ята от негнездящи в България
северни птици (черноопашат крайбрежен бекас Limosa limosa - 315 през юни; голям червеноног
водобегач Tringa erythropus - 171 през юни и още няколко такива видове), което може да е
индикация или за нарушения в сезонния цикъл, или за някакви значими промени в гнездовите
местообитания в по-северните части на Европа. Във всички случаи е ясна индикация за сериозни
проблеми при дъждосвирцовите птици в континентален мащаб.
При няколко вида птици (саблеклюн, кокилобегач и морски дъждосвирец) през периода 20142018 г. се наблюдава ясно изместване на пролетните пикове по посока на зимните месеци в
сравнение с пиковете през периода 1996-2002 г. Може да се предположи, че причина за това са
промените в климата през последните десетилетия, свързани с по-топли и меки зими, но за
изясняване на въпроса са необходими допълнителни проучвания и анализи през следващите
години, тъй като бъдещите данни ще са тези, които ще могат да хвърлят допълнителна светлина
по проблема.
БФБ работи активно за повишаване на качеството на живот на гражданите на Бургас, като
съдейства за включването на защитена зона Атанасовско езеро като основен елемент от
градската среда.
През ноември 2019 г. Обществено-консултативния съвет за Атанасовско езеро събра
представители на държавните и регионалните власти, членове на обществени и екологични
организации и бизнеси, за да обсъдят визията на много заинтересованите страни за развитието
на по-големия район на Натура 2000. Натура 2000 зоната Атанасовско езеро вече е свързващата
зона между град Бургас и новите му квартали и община Бургас има желание да възприеме
проектния подход за работа на ниво екосистема в бъдещия период на териториално планиране
и интегриране на опазването на природата и градоустройственото планиране.

Натура 2000 зони Среден Пирин - Алиботуш (BG0001028) и Славянка (BG0002078)
С новия проект BIO-INNOVATЕ: "Оценка и управление на видове от фауната за опазване на
биоразнообразието в трансграничните планински райони на България и Гърция“ Фондацията
продължава работата си в Н2000 зоните Среден Пирин и Славянка.
Основната цел на проекта е да демонстрира възможностите за баланс между дейностите на
ловно стопанство и опазването на природата в района на общините Гоце Делчев и Просочани
(Гърция). Проектът ще се стреми и към повишаване на съпричастността на обществеността
към опазването на природното наследство чрез популяризиране на информационни и
туристически дейности, свързани с богатото биоразнообразие в региона.
БФБ отговаря за научно-изследователската работа, която ще се проведе през 2020: проучване
на разпространението и оценка на характеристиките, заплахите и лимитиращите фактори на
популациите на благороден елен, елен-лопатар и дива коза, както и на подходящата им среда
за живот.
Ще се направи ГИС базиран анализ за определяне на пригодността на местообитанията за
тези видове и ще се изготвят препоръки относно възможностите за реинтродукция и
прилагане на иновативни системи за управление и опазване на планински територии заети от
храстово-тревни съобщества. Основният резултат от проекта ще бъде създаването на модели
за управление на дивите (в България) и полудивите (Гърция) тревопасни животни в
трансгранични планински райони, които да послужат за пример и на други общини и региони.
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НАПРАВЛЕНИЕ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
Комуникационните дейности винаги са били сериозна част от работата на Фондацията,
защото вярваме, че хората могат да бъдат съпричастни, само когато чуват, разбират и
преживяват събитията., и получават истинска и адекватна информация и имат възможност
сами да участват. Затова и годината е изпъстрена с множество информационни събития.
Събития, част от комуникационните дейности на проект Лагуната на живота:
Пространството симБиотично, разположено в южната част на Атанасовско езеро бе
включено в 18-те обекта в инициативата на Общината - "Опознай Бургас". Идеята е да се
повиши посещаемостта на местните обекти с туристически потенциал и да се привлекат
нови техни почитатели. Това е едно забавно предизвикателство не само към гостите, но и
към жителите на града, а за нас е доказателство за атрактивността на пространството,
което създадохме. Пространството беше отворено от края на юни до началото на
септември и беше посетено от 2500 души и беше домакин на няколко събития.
Полумаратон Атанасовско езеро, провеждан на Атанасоден, става все по-популярен и
привлече е 143 участници - вкл. 4-годишна велосипедистка. Организираме го с нашите
партньори от сдружение Зелена Странджа и Община Бургас.
Традиционният Карнавал на биоразнообразието в Бургас, за пръв път премина като
шествие по централните улици на града с повече от 200 участника. Карнавалът бе
посветен на Деня на Натура 2000 и Международния ден на биоразнообразието и бе на
тема „Биоразнообразие и Натура 2000“.
39-ти рожден ден на резерват Атанасовско езеро участниците се включиха в арт
пърформанс в басейните с луга в бургаски солници, а Дрон Бургас заснеха специфични
движения в пурпурните води под залязващите лъчи на слънцето за клипа „Био сфера“,
който участва във Фестивала за съвременно изкуство ВОДА.
инсталиране и откриване на изложбата „Атанасовско езеро - лагуната на живота“ в
центъра на град Бургас – площад Тройката ,съвместно с нашите партньори от БДЗП.
Освен впечатляващи кадри от Атанасовско езеро, тя представя всички онези повече или
по-малко видими „услуги“, които езерото, а и всички влажни зони около Бургас
предоставят.
Tур за наблюдение на розово фламинго в поддържан резерват Атанасовско езеро показа
големия интерес на гостите и жителите на Бургас да наблюдават ятото с фламинго. Над
160 човека, разпределени на малки групи по 20 човека, наблюдаваха редките птици.
Походът беше организирано с партньорство със сдружение Зелена Странджа.
Общественият борд на Telus International награди през декември нашия малък проект
„Дестинация фламинго“, който ще стартира през 2020 г., и ще популяризира Атанасовско
езеро като дестинация за наблюдение на розово фламинго в България. БФБ ще създаде
основа за практикуване на любителски орнитологичен туризъм в Атанасовско езеро чрез
разработване на четири маршрута за индивидуални и групови посещения в цялото езеро.

Стефан Тодоров

2019 - ГОДИНА НА
РАСТЕНИЯТА
Издадохме нашият симпатичен настолен
календар, съвместно с фейсбук групата
Растенията на България;
"Цветните растения на България" по време
на 35-то издание на Националната изложба за
цветя с международно участие ''ФЛОРА
БУРГАС'' 2019 – с изложбата „Поляна от
кръпки“ и лекция привлякохме вниманието на
публиката
към
дивите
цветя
като
предшественици на декоративните.
Денят на дивия божур – 22 май се организира
по инициатива на Асоциация на парковете за да
се покаже една красива, намираща се съвсем
близо до столицата защитена територия. Тя
може да бъде модел, чрез който да се разказва
за проблемите и възможностите за защитените
територии на разбираем на хората език.
Празникът на дивия божур и съпътстващите
инициативи осигуриха така необходимият
широк медиен и обществен отзвук и помогнаха
изключително много за популяризиране на
проблема с опазването на ЗМ „Теснолистен
божур“. БФБ даде своя принос към празника
като участва активно в организирането и
популяризирането на национален конкурс за
детска рисунка на тема „Дивите божури“ и
осигури грамотите и наградите за всички
участници. Участваха 120 деца от цялата страна.

Радостина Ценова

ФЕСТИВАЛИ
Фестивал за съвременно изкуство ВОДА Като част от активното гражданско
общество в Бургас, БФБ се включи в
кампанията за запазване фестивала - на
едно арт вълшебство, което трае 3 дни. БФБ
подготви и изпълни проект към културния
фонд на община Бургас за да подкрепи
организацията и провеждането на третото
издание на фестивала през 2019. В
допълнение, на 27 юни в пространство
симБиотично организирахме събитие за
набиране на средства и събрахме 1500лв. в
подкрепа на танцова формация Дюн, главен
организатор на фестивала.
Фестивал
„Млада
синя
Земя“
на
Регионалният
природонаучен
музей
в
Пловдив - в подкрепа на детското творчество,
вдъхновено от мечтите за една по-красива и
синя Земя! БФБ организира творчески и
образователни работилници за деца и
родители на тема „Поиграй си с климата“.
„Определители за облаци“ - работилница за
бъдещи
метеоролози,
„Да
нахраним
пеперудите“, „Да си посадим растение“,
„Надпревара с климата“ – голяма настолна
игра, подходяща за всички възрасти. Куиз шоу
за опасните изменения в климата с
предизвикателни
въпроси
демонстрира
знанията и по темата на по-големите
участници.

За пръв път приехме предизвикателството
да участваме в изцяло комуникационен
международен проект GameON - Do not let
climate change end the game!
https://gameon.biodiversity.bg/
Проектът (2019-2023) е посветен на превенцията на климатичните промени. Изпълнява се от 10
партньора от 8 държави: България, Румъния, Германия, Словакия, Чехия, Литва, Латвия и
Унгария и една комуникационна агенция. Водещ партньор е мрежата CEEweb for biodiversity (в
която и БФБ членува). Общите усилия ще бъдат насочени в научно - аргументирана,
емоционална, обърната към живота комуникационна кампания, с използване на игрови подход
и дигитални технологии за информиране и ангажиране на хората.
Ключова част от проекта е директното включване и подкрепа за младите хора и техните
действия, идеи и изследвания. Целта е вниманието на всички ни да се насочи към личната
отговорност, колективните действия и политическите решения, които трябва да се предприемат
веднага. За екипа на БФБ този проект е ключов за развитие на последователна кампания за
климатичните промени и връзката им с биоразнообразието, природните ресурси и
екосистемните услуги, които Земята предоставя на всички нас. Обмяната на опит с
международните
партньори и възможностите за подкрепа на младежи, които проекта
предоставя, ще поставят основата за дългосрочни съвместни действия.
Проектът ще допринесе не само за събиране на повече информация за ефектите на климата
върху биоразнообразието и хората, но и за по-добро разбиране на ролята, която България и
всички ние имаме в глобален мащаб.

НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Образователните дейности са били основна дейност на Фондацията от създаването и до днес.
Разработваме и прилагаме различни алтернативни форми на обучение за деца, студенти и
възрастни, защото вярваме, че интелигентните и образовани хора, са по-чувствителни към
темата за опазването на природата.
Образователни дейности в рамките на проект „Future Environmentalists“ (Бъдещи природозащитници)
През 2019 работихме активно със студенти в
рамките на проекта, финансиран по програма
Еразъм +. Проектът се изпълнява в
партньорство с Асоциация на парковете в
България,
Солунския
университет
„Аристотел“, Гърция и Чешкия университет по
природни науки в Прага. Група от 20 студента
преминаха 4 двудневни обучения, като
натрупаха знания за различни организмови
групи и важни екологични процеси.
Във всяко обучение срещнахме студентите с
водещи
експерти
от
българските
университети,
природозащитни НПО и от
държавни институции.

Обучението беше комбинирано и с еднодневни практики на терен на теми: „Старите дървета“;
„Гръбначни животни", „Птиците и насекомите в Лозен“.
Организирахме и два уебинара за всички, които имат интерес по темите: „Биосферните паркове и Летен
университет на ЮНЕСКО в България“ и “Как да комуникираме биоразнообразието и Натура 2000?”.
Образователният сайт по проекта - edu.parks.bg публикува записи и презентации от обученията, лекции
и уебинари. БФБ организира публикуването и изготвянето на над 20 образователни теми в сайта част от
тях бяха разработени от членове на екипа на БФБ.
Шест отворени публични лекции организирахме в партньорство с Клуб на пътешественика и неговата
рубрика „Екобюлетин“, които се радваха на значителен интерес като привлякоха над 150 човека. Особен
интерес имаше към темите за „Незаконните сечи“, „Биоразнообразието на Черно море“, „Антарктида“,
„Влиянието на климатичните промени върху горите“.

ДЕТСКА ПРИРОДНА АКАДЕМИЯ И ФОНДАЦИЯ УЗАНА

Академията е създадена с цел природозащитно образование чрез преживяване за ученици. 2019
беше посветена на опитите да се сложи административен ред в съществуването на Фондация
Узана и Детска природна академия. Бяха актуализирани и доразвити бизнес плана и
стратегията за развитие, които се представиха и обсъдиха на две заседания на Общински съвет.
За съжаление не се постига съгласие на общинските съветници и това засега не позволява
стартиране на присъщата работа на Академията - учене за природата чрез преживяване.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
През последните години екипът на Фондацията
все по-ясно започна да оценява необходимостта
от генериране на собствени средства, независими
от проектните рамки или волята на дарителите.
Затова БФБ инвестира усилия в развитието на
присъщата ни стопанската дейност и добави към
нея разработването на собствено социално
предприятие “Природа в кутия”. В началото
започнахме в два вида кутии – солена и сладка, а
една година по-късно вече имаме 10 различни
вида
Кутии,
което
ни
позволява
да
популяризираме много повече съхранени райони
на страната и да помагаме на много повече малки,
производители, предлагайки техните продукти.
“Природа в кутия” успя да покаже потенциала си и
бе избрана като подходящ подарък от повече от
40
различни
клиенти
през
годината
индивидуални
клиенти,
големи
фирми,
туроператори, компания за организиране на
събития,
фондации
и
неправителствени
организации. Успяхме да постигнем оборот от
7200 лв. 60 % от който се върна като приход към
фермерите и производителите, които ни
предоставят продукти за “кутията”. Подкрепа за
тяхната работа е в основата на нашето социално
предприятие. От друга страна печалбата от 1200
лв. са средства на Фондацията, които тя ще
използва за ключови природозащитни дейности,
които не могат да бъдат финансирани по проекти
и за собственото си развитие и укрепване.
Онлайн магазина ни се радва на все по-голяма
популярност,
през
2019
реорганизирахме
секциите му за улеснение на клиентите и той
достигна до стотици клиенти през годината.
През 2019 бяхме активен участник в процесите на
изграждане
на
общност
на
социалните
предприятия, инициирани от Центъра за
нестопанско право - участвахме в срещи,
дискусии, в разработването и популяризирането
на
платформата
Дар
Пазар
https://www.darpazar.bg/bg.
Участвахме и във фермерски базари в Бургас и
София.
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КОСТА ВЛАДИМИРОВ

ГЕОРГИ ЦУЦУМАНОВ

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ

BJORN ARNE NASS

МИЛАНА КОСТОВА

АНТОАНЕТА СКЕРЛЕВА

ИВЕЛИНА ЗАПРЕВА

РОБЕРТ ХЕЛЕНЕ

МИРОСЛАВ КАЙРЯКОВ

РАДОСТИНА СЛАВКОВА

ДИМИТЪР ИВАНОВ

СИЛВИЯ САВОВА

ИРИНА ЛАЗАРКЕВИЧ

ЯНА ГАДЖЕВА

ОРЛИН ТОДОРОВ

РОСИЦА ПИШЕВА

ПЕТЪР ВЕЛКОВ

НИКОЛАЙ СПАСОВ

КАЛИНА БОЯДЖИЕВА

ПЛАМЕН БРАДВАРОВ

ЖИВКО ГИРГИНОВ

ИВА НИКОЛОВА

ЛЮБОМИРА КОЛЧЕВА

ГЕОРГИ ИВАНОВ

ИВАН ГРИГОРОВ

БОРИС НИКОЛОВ

МАРГАРИТА СТЕФАНОВА

БОРИСЛАВ СТРАТЕВ

WWF СВЕТОВЕН ФОНД ЗА
ДИВАТА ПРИРОДА

ИВАЙЛО НИКОЛОВ
ЯНИЦА ПИЛЕВА
ЕМАНУИЛ ИЛИЕВ

ИВАН ЦВЕТКОВ
ЮЛИАНА КОПРИНКОВА
ГЕОРГИ БЛЪСКОВ

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ
“МУХАЛНИЦА”
В средата на октомври БФБ от името на коалиция
"За да остане природа" обяви спешно събиране на
пари за спасяване местообитанието на планинската
жаба - блато Мухалница. То се намира в района на
община Ботевград и тук се наблюдава най-дългата
документирана миграция на планинската жаба.
Планинските жаби, които по принцип се срещат над
800 м надморска височина слизат до блатото
Мухалница, разположено на 380 м н.в., всяка година
по време на размножителния си период изминават
приблизително 7 км за да си снесат хайвера.
Учените предполагат, че тази единствена в
световен мащаб миграция, е започнала от преди
близо 10-12 хиляди години.
В момента ливадите са се превърнали в блато,
обрасло с папур, което попречи на размножаването
на планинските жаби. Дарителската кампания за 10
дни събра нужните 2600 лв. за изчистване на
папура, които бяха предадени на Община Ботевград
за извършване на възстановяването на блатото.

КАМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА

БФБ избра да се включи в първото издание на
кампанията с много важна за нас кауза Летния
университет. Регионалният офис на ЮНЕСКО
във Венеция ни гласува доверие да избере
точно България за провеждането на 5-тия
летен университет, който цели да осигури
висококачествено обучение на студенти,
млади учени и практици от биосферните
паркове от Европа и Средиземноморието. Той
се проведе между 21 и 28 юли в района на
Биосферен
парк
Централен
Балкан.
Благодарение на събраните в кампанията
дарения от 500 лв., БФБ успя да включи повече
български
младежи
от
районите
на
Биосферните паркове в Летния университет и
да ги направи посланици на тази новаторска,
природозащитна
идея
сред
местните
общности, от които идват. Осигурихме вход за
няколко важни български музея не само за
тях, но и за чуждестранните участници, което
ни помогна да популяризираме българското
природно и културно-историческо наследство.

БФБ в медиите през 2019

