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„2020 ще остане завинаги в човешката история, свързана с думата
пандемия. Списание "Тайм" я определи като най-ужасната досега за
съвременните хора, но по мое лично мнение това беше многополюсна
година, която донесе много съществени въпроси и прозрения. COVID-19
направи много видима и осезаема дори за хората, които никога не са се
интересували от природата, връзката между нашите екосистеми и здраве
и необходимостта да се изправим пред фактите, че начинът, по който
живеем, консумираме и произвеждаме, е пагубен за Земята и оказва
отрицателно въздействие върху здравето ни.
Факта, че вирусът на COVID-19 е с типологията на „междувидово
предаване“ и е преминал към нас от животни, помогна на много хора да
осъзнаят колко дълбоко сме проникнали в естествените екосистеми и
колко застрашаващо природните процеси е влиянието ни.
Пандемията ескалира хроничната политическа криза и доведе до високи
равнища на недоверие към партии и институции, поляризира обществото,
засили социално напрежение, породено от задълбочаващите се
социоикономически разломи. В тази обстановка съвсем ясно се видя, че
политическата система не успява ефективно да регулира социалните
конфликти. В подобен контекст най-нормалното нещо беше тези конфликти
да бъдат изкрещяни на улиците и площадите.
На фона на всичките тези бурни и негативни процеси 2020 донесе
осезаемо възкръсване на гражданското общество и отвори пространство
за комуникация и партньорство между организациите.
Ясно се видя колко по-гъвкави, адаптивни и нестандартни са
гражданските организации, което им позволява да преструктурират
дейността и екипите си така, че да постигат целите си и да изпълняват
мисията си. 
                                                                                         Румяна Ивановa



2020 ЗА БФБ
 

На фона на световната криза за БФБ годината беше оптимистична, пълна с
възможности и успешна. Кризата не доведе до прекъсване на работата, загуба на
хора от екипа или прекратяване и неизпълнение на проекти. 

Напротив – бързо и ефективно реогранизирахме работата и дейностите си, така
че да са изпълними и ефективни в пандемичната обстановка. Привлякохме трима
нови – млади и ентусиазирани члена на екипа, които имат различни компетенции
от тези на досегашният екип. Работихме по 8 проекта, за които ще ви разкажем
по-надолу в отчета. Написахме 6 нови проекта и получихме одобрение за 4 от тях.

Получихме голямо признание за работата си и финансиране на укрепване на
организацията от Сигрид Рейзинг Тръст. 

Укрепихме международните си партньорства с Тур дьо Валат и CEEWeb, заради
съвместните ни проектни дейности. Развихме успешна дарителска кампания с
DHL, която привлече повече от 3000 лв. към Спешният фонд за
биоразнообразието. Надградихме и оптимизирахме стопанската си дейност чрез
създаване на нови бизнес партньорства и нови продукти и чрез подкрепа за
символни продукти, като „Природа в кутия“ и Цветето на солта.



НАШАТА РАБОТА
 

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 13 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.

ЗЕЛЕН
ПОЯС 

БФБ участва в Регионалната конференция за Балканската секция на
Европейския Зелен пояс на 19ти октомври 2020. Беше направен преглед на
постигнатото към момента в региона по Зеления пояс. На срещата БФБ
представи и новият проект, в който БФБ участва, а именно Save GREEN -

Защита на функционалността на транснационално важни екологични
коридори в Дунавския басейн. Организациите участнички издигнаха отново
номинацията на БФБ за НПО представител от Балканската секция за член на
Борда на Асоциация Европейски Зелен пояс (АЕЗП). 

На 5 ноември 2020 се проведе Общото събрание на АЕЗП, като на събранието
бяха представени отчети за дейността на Председателя и членовете на Борда
на Асоциацията, финансов отчет, като дейностите/решенията на Борда бяха
одобрени от събранието. Беше доработен и одобрен и Плана за дейността на
асоциацията за периода 2021-2022. Номинациите за членове на Борда от
регионите бяха одобрени от събранието включително номинация на БФБ за
следващия период от 2 години. 

Подготвени съвместни международни предложения за концепции за проекти
за Зеления пояс по LIFE и към ЕЮКИ. 

Освен редовните заседания на Борда, представителят на БФБ участва и в
журито за оценка на предложения за финансиране от Асоциацията за
честване на дните на Зеления пояс. 

Всички срещи през годината бяха проведени дистанционно, поради
ограниченията за пътуване във връзка с Ковид пандемията.



В изпълнение на този си приоритет през годината работихме активно в Натура
2000 зоните - Атанасовско и Поморийско езера, Източни Родопи, Рила, Пирин. Тук
са основните ни природозащитни проекти, свързани с прилагане на директни
консервационни дейности за опазване и възстановяване на видове и
местообитания. В района на София участвахме в подготовка на предложение за
увеличаване на територията на ЗМ „Теснолистен Божур. В Струмска долина
стартира нашето участие в проект SaveGreen за подобряване на свързаността на
биоразнообразието. В Беласица, Осогово и Славянка продължават усилията ни за
създаване на устойчиви туристически продукти и подкрепа на местния бизнес. В
Западна Стара планина проведохме образователен доброволчески лагер за
студенти. По Черноморското крайбрежие и Странджа продължават дългогодишните
ни усилия срещу застояването и унищожаването на биоразнообразието. 

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.

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
И ВИДОВЕ

Продължаваме работата в подкрепа
на значими природни местообитания
– крайбрежни, горски, тревисти,

сладководни и морски. Сред важните
за опазване видове тази година
фокусът ни беше върху дива коза,

благороден елен и елен-лопатар,

саблеклюн, кокилобегач, морски
дъждосвирец, дебелоклюна, гривеста
и речна рибарка, голям воден бик,

бял ангъч, тънколюна и черноглава
чайки, розово фламинго, глухар,

тъмносмарагдово водно шило,

теснолистен божур, морска рупия.

Основните ни консервационни
дейности бяха насочени в Натура
2000 зоните - Атанасовско и
Поморийско езерo, Източни Родопи,

Рила, Пирин, Беласица, Осогово и
Славянка. 



·Най-драстично беше предложението на т.нар. Обединени патриоти за промени в
ЗБР за въвеждане на нов подход за управление на НАТУРА 2000 в България -

управлението на ЗЗ на регионален принцип“. Законопроектът предвижда и
изграждането на нови структури за управление на мрежата на регионално и
национално ниво. Регламентира се правомощието на министъра на околната
среда и водите да разработва НПРД. Промените предвиждаха решенията да се
вземат административно, без участие на учените и природозащитната общност, а
само с участието на министъра на ОСВ и ръководителите на РИОСВ. Въпреки
стотиците отрицателните мнения от законопроекта частично отпадна единствено
противоконституционното изискване за национализация на научни данни
законът беше приет на първо четене, но след активни протести – оттеглен и не
беше гласуван на второ четене. Но опасността за гласуване на тези предложения
не е отминала. Със сигурност подобна на сегашната управленска конфигурация в
следващия парламент ще опита отново тяхното приемане.

·Продължава порочната законодателна практика за изменение на важни
законови текстове през преходни и заключителни разпоредби на закони между
две четения, нямащи нищо общо с целите и предмета им. Това заобикаля
необходимостта от обществени обсъждания, обсъждания в комисии и двукратно
гласуване в зала. Ето защо трябва да бъде засилен мониторинга на такива
практики с цел бърза реакция при застрашаващи природата предложения.

·През 2020 г. стартира и масовото приемане на заповеди за ЗЗ по Директивата за
хабитатите. Обществените обсъждания протичат проформа, а предложенията за
конкретни режими и норми в зоните се пренебрегват от МОСВ. БФБ изпрати
предложения за заповедите за две от зоните – Поморийско и Атанасовско езеро.

За първата няма отразени конкретни наши предложения в окончателната
заповед. Втората заповед все още не е обнародвана, но не се очаква различен
резултат. На практика се издават еднотипни заповеди, несъобразени със
специфичните предмети за опазване в зоните. Така тяхното управление и
опазване е поставено под риск.

· Безспорни успехи са окончателните решения на ВАС по случаите с НП „Пирин“ и
ОУП на Община Приморско. И в двата случая съдът излиза с принципни
становища, които защитават обществения интерес в полза на биоразнообразието
и създават съдебна практика за бъдещата му защита.

През 2020 г не се наблюдават значителни промени в природозащитното
законодателство, но това се дължи от една страна на предизборната година, а от
друга – на активните протести и негативни становища за предлагани промени. А
такива не липсваха:

ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ
ПРОМЕНИ В СТРАНАТА

ПРЕЗ 2020
 



НАТУРА 2000 ЗОНИ
 БФБ прилага конкретни природозащитни мерки и реализира

свои и партньорски проекти в ключови зони от Европейската
екологична мрежа Натура 2000 в цялата страна. 

През 2020 беше финализирана Матрицата за интегриран мониторинг на местообитание
Крайбрежни лагуни. Тя предлага методика за оценка на природозащитното състояние на
местообитанието в солници, в които се произвежда морска сол, в Черноморския регион.

Прилаганите методики за мониторинг и оценка на това застрашено местообитание в
Средиземноморието не са приложими за Атанасовско езеро, заради спецификите на Черно
море, свързани със слаби приливи и отливи, ниската му соленост и климатичните
особености на района. Институции като РИОСВ Бургас и ИАОС са въвлечени във
възможностите, който този алгоритъм предоставя за оценка на природозащитния статус на
местообитание Крайбрежни лагуни. Оценката на природозащитното на състояние на
местообитание Крайбрежни лагуни в Натура 2000 зона Атанасовско езеро определя в
голяма степен националната оценка на местообитанието при докладване на България,

съгласно чл. 17 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените
местообитания и на дивата флора и фауна.

През 2020 стартира пилотна за България програма за реколонизация на морска рупия
(Ruppia maritima), която в Атанасовско езеро до 2015 г се счита за напълно изчезнала.

Дейностите по реколонизация на рупията, както и дейностите по проект Лагуната на
живота са съгласувани от МОСВ, съгласно нормативната уредба на страната.

През 2020 се наблюдава се положителен ефект от новоизградени минидиги в рамките на
проект „Поддържане на симбиозата човек-езеро в полза на европейско значими видове и
местообитания“ ((„Лагуна на живота“ – LIFE17 NAT/BG/000558) ) върху морския дъждосвирец
и някои други видове през гнездовия период. Четири двойки дъждосвирци успешно
загнездиха на новите минидиги. С възстановените през 2020 минидигите се осигуриха
нови 2,35 ха благоприятни за гнездене на места за птиците в Атанасовско езеро. В
допълнение, възстановената солодобивна инфраструктура (вътрешните солени канали,

саваци и минидиги) подобри циркулацията на водите между отделните басейни и
благоприятства миграцията на водните организми.

Розовото фламинго е вече целогодишен обитател в Атанасовско езеро и в края на 2020

числеността му достигна до рекордните 1,200 екземпляра. Подобрените условия в езерото,

обилната и разнообразна храна, спокойствието и все по-меките зими са част от причините,

които задържат фламингото в езерото.

АТАНАСОВСКО
ЕЗЕРО

https://lagoon.biodiversity.bg/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8-1-51
https://lagoon.biodiversity.bg/


БФБ се включи в нов тригодишен проект по програма LIFE на Европейската комисия в
Поморийско езеро, който стартира през септември 2020. Проектът „Опазване на
крайбрежна лагуна Поморийско езеро“ се осъществява от сдружение „Зелени Балкани“ в
партньорство с „М-Поморийски солници“ ЕООД, БФБ и биологична станция „Tour du Valat“,

Франция.

Поморийското езеро е част от най-важния комплекс от влажни зони по българското
Черноморие. То има голямо значение за Европа като рядък тип екосистема и като място,

където могат да се наблюдават 40% от всички европейски видове птици. Извличането на
морска сол в Поморийското езеро се практикува от хилядолетия и в наши дни солниците
продължават да произвеждат морска сол чрез слънчево изпарение. 

Основни обекти на опазване в проекта са застрашеното местообитание Крайбрежни
лагуни (1150*), птиците - саблеклюн, белочела, речна и гривеста рибарки, и красивото
водно конче - тъмносмарагдово водно шило.

БФБ сформира екип по проекта, който ще е отговорен за популяризирането на
резултатите от проекта сред заинтересованите страни и широката общественост чрез
уебсайт и социалните мрежи, ще наблюдава подобряването на приоритетното
местообитание 1150* Крайбрежна лагуна в Натура 2000 зона Поморие и ще натрупа
капацитет в мониторинга на водното конче.

ПОМОРИЙСКО
 ЕЗЕРО

 



През 2020 продължи работата по проект BIO-INNOVATE на територията на планините
Южен Пирин и Славянка. 

За съжаление, затягането на противоепидемичните мерки заради Ковид-19

възпрепятства работата на експертите по проекта и отложи с месеци техните теренни
проучвания. Това обаче не попречи на напредъка на проектните дейности, тъй като по
време на локдауна беше успешно проведено теоретичното проучване на
съществуващите методологии и полеви техники за изучаване на популациите и
местообитанията на благородния елен и дивата коза. ПР специалистът на проекта
осъществи и информационна онлайн кампания за трите вида (благороден елен, елен
лопатар и дива коза) като през месеците май и юни се включи в Месеца на
биоразнообразието, организиран от БФБ и Пукльовците. 

А през есента, експертите по проекта BIO-INNOVATE съвместно със студенти от
студентската програма „Бъдещи природозащитници“ проведоха и мониторинг на диви
кози в долината на р. Пиринска Бистрица, която е център на разпространението на
дивата коза в южната част на НП Пирин и в Северен Пирин при стръмните планински
склонове в района на връх Вихрен. Мониторингът осигури необходимата информация
за броя на дивите кози в двата района и бе основа на важни изводи като този, че
бракониерството в южната част на Национален парк „Пирин“ все още не е напълно
ликвидирано, което възпрепятства активното разпространение на вида, въпреки по-

благоприятните местообитания в сравнение с останалата част на парка. 

В края на ноември БФБ подписа договор със Сдружение „Туристическо дружество –

Момини двори“ за подновяване на туристическата маркировка на тематичния
трансевропейски пешеходен маршрут Е4 на територията на Южен Пирин и Славянка.

Избраните маршрута привличат туристи от цял свят както през лятото, така и през
зимата с богато биоразнообразие и история. А чрез успешното им маркиране ще се
подобри още атрактивността на района за туристите. 

ЮЖЕН ПИРИН 
И СЛАВЯНКА 



През 2020 г. традиционният Летен университет посветен на биосферните паркове и
организиран от Регионалния офис на ЮНЕСКО беше трансформиран в хибриден вариант
и част от него се проведе на живо на остров Крит с ограничен брой участници от района,

а по-голямата част беше проведена онлайн. Катрин Томова от БФБ беше поканена да се
включи като лектор и да запише видео посветено на опита ѝ свързан с организирането и
провеждането на летния университет през 2019г. в Централен Балкан. В допълнение,

беше отправено запитване за интересни инициативи, които се реализират от младежи на
територията на Биосферния парк, в следствие на което чрез мрежата на JA Bulgaria,

Катрин се свърза с представители на ученическа компания Калиопа, които произвеждат
домашни шоколадови бонбони с рози от Биосферен парк Централен Балкан и взе
интервю от тях. Видеото, в което тя разказва за техния опит също беше включено в
задължителната програма на онлайн изданието на летния университет. По време на
онлайн лекциите, бяха организирани и няколко сесии "на живо" в които бяха обсъждани
различни въпроси по темите от конспекта. Летният университет привлече над 200

участници от 48 страни, сред които и участници от България.

БФБ беше поканена от голяма международна компания да се включи в тяхната социална
инициатива "I care, I am aware" като разкаже повече за работата си в района на
Атанасовско езеро, както и за биосферните паркове

БИОСФЕРНИ 
ПАРКОВЕ 

Летен университет 
на ЮНЕСКО 

в Централен Балкан



Годината беше много важна в комуникационно отношение за БФБ. Обновихме екипа с
нови, млади хора, което се отрази на съдържанието ни в социалните мрежи и съответно
удвояване на последователите ни. Въпреки пандемията, успяхме да компенсираме с
редица онлайн събития и да привлечем сериозен интерес и участие в нашите събития.

Бързо навлязохме в новата реалност и организирахме десетки уебинари и онлайн
обучения.

Важен и много успешен акцент бе Месецът на биоразнообразието, който обявихме през
май и си партнирахме с Пукльовците, Арте Вино и читалището в гр. Божурище.

Световният ден на околната среда – 5 юни бе посветен на биоразнообразието и на
това, че всички живи същества на планетата са свързани в мрежата на живота и как ние
можем да действаме в името на природата (act #ForNature). В тази връзка БФБ си
партнира с Българската мрежа на Глобалния договор на ООН - доброволна инициатива на
бившия генерален секретар на ООН Кофи Анан, обединяваща бизнес и неправителствени
организации, академични институции, градове и агенции на ООН в истински глобален
форум в подкрепа на устойчивия растеж и гражданската отговорност. БФБ подготви серия
от публикации за биоразнообразието и заплахите, за екологичните организации и
проекти, за устойчивия бизнес и туризъм. 

2020 обявихме за година на традиционните храни, породи и сортове, защото
породите и сортовете са част от нашето биоразнообразие, а ние самите сме това, с което
се храним. Това определи и успешното ни партньорство с колегите от Биоселена, които
изпълняват проект „Твоята храна“. Целият екип на БФБ премина обучение за обучители
как да не разхищаваме храна, заедно с колегите от „Биоселена“ . През лятото участвахме
заедно в няколко големи морски фестивали “Street Food&Music Fest” . Забележителна бе
кулинарната работилница, която колегите организираха по време на Панаира на солта на
Local Fest в Морската градина. 20 хоби готвачи от Бургас готвиха 9 степенно меню, в което
главна роля имаше солта от Атанасовско езеро. Кулинарна работилница, посветена на
fleur de sel от Атанасовско езеро с Мастер шеф Севда Димитрова, привлече съвсем
различна от обичайната ни публика. 

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.

https://www.unglobalcompact.bg/?p=8443
https://www.unglobalcompact.bg/?p=8452
https://www.unglobalcompact.bg/?p=8458
http://hrana.bioselena.com/


БФБ участва в конкурсът на БЦНП „Най-добър бизнес план на НПО“ със своето
забележително пространство "симБиотично", разположено на брега на Атанасовско езеро
и Черно море. Екипът от Бургас участва в обученията и разработи бизнес план, който не
беше одобрен за финансиране, но даде много добри насоки за развитие на
пространството още през лятото на 2020. „симБиотично“ работи цяло лято, като акцент
бяха специалните събития всяка седмица. Събрахме вярна публика, но и развихме
интересна продуктова линия, свързана с езерото, която на живо може да се намери в
„симБиотично“ или в нашия онлайн магазин www.shop.biodiversity.bg

С Атанасовско езеро са свързани и някой от важните ни комуникационни успехи през
2020 г. Полумаратонът Атанасовско езеро на 18 януари събра рекордните 151

участника и стартът му бе предаван на живо по bTV.

Огромен интерес имаше и към рождения ден на резервата, както заради кампанията в
социалните медии, така и заради живото включване в „Тази сутрин“ по bTV, ден преди
самия празник. 

Благодарение на проекта ни Дестинация Фламинго, подкрепен от Общественият борд на
Telus International, успяхме да подготвим и качим 4 маршрута в Google maps, които са
подходящи за индивидуални и групови посещения в Атанасовско езеро и дават
възможност да се опознае езерото, да се спортува и да се види дива природа в рамките на
град Бургас. За вело-теста на най-дългия от тях (30 км) се включиха над 100 участника. А
на 3 март 170 човека избраха да наблюдават розово фламинго от насипа в южната част на
езерото част от маршрут „Парк Езеро“. Особено популярна стана Пътеката на саблеклюна
по време на първия локдаун, когато хиляди граждани посещаваха района, който остана
извън ограниченията.

Bee happy с Виваком - заедно с Виваком и “Цветята на Камен” организирахме
доброволческа акция за младите хора от лятната стажантска програма на компанията.

Засадихме цветна градина с видове, подходящи за медоносните пчели и по този начин
научихме повече за пчелите и биоразнообразието и разкрасихме града, в който живеем. 

 

КОМУНИКАЦИОННИ
ДЕЙНОСТИ 

http://www.shop.biodiversity.bg/
https://www.btv.bg/video/shows/tazi-nedelia/video-sabota/v-burgas-zapochna-polumaraton-posveten-na-atanasovskoto-ezero.html
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/40-godini-ot-objavjavaneto-si-za-rezervat-chestva-atanasovsokoto-ezero.html?utm_source=Btvplus&utm_medium=RSS&utm_campaign=traffic_from_article
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=42.54662282089689%2C27.481165171997056&z=12&mid=1DIjptR5nHGOYdpvgLT5bDRn6WFENsP5R


С проект „Game On| Don’t let climate change end the game!” по програма DEAR на ЕС и
в партньорство с други седем европейски държави, Българска фондация
Биоразнообразие продължава да информира обществото за случващото се с
българската природа и биоразнообразие като добавя темата за климатичните промени
и техния ефект върху средата, в която живеем. Работата с младежи винаги е заемала
важно място в дейностите на фондацията и GameOn запази тази традиция. Основна цел
през 2020 г, беше да въвлечем млади хора, желаещи да развият идеи и изследвания
свързани с климатичните промени, биоразнообразието и устойчивия начин на живот.

Чрез отворен конкурс за млади посланици започнахме работа с над 35 млади хора на
които оказваме комуникационна и експертна подкрепа, а самите проекти и първите
резултати ще бъдат комуникирани през 2021г. 
Пандемията от Covid-19 подчерта нуждата и валидира важността на онлайн
комуникацията като насочи фокуса ни към развитието на дигиталните канали на
организацията. Насочихме се към създаването на аудиовизуалното съдържание, което
да е актуално за съвременните дигитални хора и техните предпочитания. Съдържание,

което дава добавена стойност, вдъхновява, провокира емоции, задава важни въпроси и
търси решения за защитата на конкретни видове и местообитания. През изминалата
година, повече от 80 публикации в социалните мрежи, 43 статии и изяви в национални
и регионални медии, привлякоха вниманието на повече от 100 журналисти и популярни
личности като нашите послания достигнаха до над 700 000 души.

 

ИГРАТА 
ПРОДЪЛЖАВА ….

 



Въпреки ограниченията от Ковид-19 пандемията, по проекта бяха 

осъществени редица дейности за популяризирането му: онлайн конкурс 

за дизайн, множество срещи, на които се запознахме с нови хора, споделяхме опит пред
студенти, започнахме партньорства, взехме участие в онлайн събития и фестивали.

В края на юли 2020 г., успяхме да съберем близо 20 от посланиците на GameOn на
тридневен информационно-образователен лагер, където се запознахме с част от
младите посланици и техните вдъхновяващи проекти. Страхотни гост-лектори като
Александър Дунчев, Силвия и Симеон Арангелови, Виолета Керемидчиева и Христо
Русев ни разказаха за въздействието на климатичните промени върху българската
природа и ни научиха как да разказваме историите, в които вярваме.

Вторият основен акцент през изминалата година бяха нашите “Годишни награди за
биоразнообразие и климат” като за първа година добавихме темата за климатичните
промени поради същественото ѝ значение за екосистемите. Кампанията за номинации
започна традиционно на 22 май - международния ден на биоразнообразието, а в края
на октомври на емоционална церемония, излъчвана на живо, обявихме победителите и
представихме всички номинирани личности и организации. И ако наградите на
публиката вече бяха ясни от вота на над 7000 души, участвали в публичното гласуване,

то наградите на журито до последно бяха упорито пазени в тайна. Най-важната награда
за цялостен принос, която бе присъдена на Боян Петров.

 

ИГРАТА 
ПРОДЪЛЖАВА ….

 

 

ГОДИШНИ 
НАГРАДИ ЗА БИО-
РАЗНООБРАЗИЕ 

И КЛИМАТ



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 

Важен и много успешен акцент бе Месецът на биоразнообразието, който обявихме през
май. Партньорството с Пукльовците даде възможност на стотици деца до 4 клас да се
включат в 4 виртуални турнира , посветени на 4 застрашени български вида. За всеки
вид БФБ подготви специално видео, в което член на екипа разказва за саблеклюна
Атанас, елените, дивата коза и теснолистния божур Божо.

БФБ В МЕДИИТЕ 
 

 

БФБ и важните за нас теми бяха част „гост“ в националните и регионалните медии.

Добро медийно представяне получиха Наградите за биоразнообразие и климат,

събитията, свързани с Атанасовско езеро, протестите за Натура 2000 през лятото,

конкурсите за рисунка.

А най-голям медиен отзвук получи новината за откритите мъртви буревестници на
бургаския плаж през април, което предизвика 40 медийни публикации, включително
в националните медии, както и случаят Алепу и „подпорната стена“, където нашият
експерт Спас Узунов имаше активно участие през цялата година. 

 

https://thepoppals.com/tournament/
https://www.facebook.com/biodiversity.bg/videos/265475228172303/
https://www.facebook.com/1659540237657160/videos/992662477831888
https://www.facebook.com/1659540237657160/videos/575384769783900
https://www.facebook.com/1659540237657160/videos/241077493789279


ПРОЕКТИТЕ НА БФБ 
 

SAVE 
GREEN

                                             Защитата на функционалността на транснационално важни
екологични коридори в Дунавския басейн засяга критичната тема за екологичните
коридори в Карпатите и други планински вериги на Дунавския регион. В момента
екокоридорите са застрашени от липсата на адекватно планиране на инициативи за
икономическо развитие. Линейната транспортна инфраструктура, градското развитие,

интензивните селскостопански, горски и водни управленски практики могат да прекъснат
екологичните коридори, да причинят смъртни случаи от трафик и да намалят
репродуктивния успех на ключови биологични видове, както и ефективността на
екосистемните услуги, от които всички зависим.

Пилотните зони по проекта в България е екологичния коридор Рила – Верила - Краище
(България).

SaveGREEN насърчава междусекторното и транснационалното сътрудничество, както и
изграждането на цялостно ноу-хау за разработване на конкретни решения, насочени към
подобряване, възстановяване и запазване на функционалността на ключовите екологични
коридори в долините на Карпатите, Алпите и българските планини. 

През 2020 с активното участие на БФБ по проекта бяха подготвени: чернова на ръководство
за мониторинг на структурната екологична свързаност включително типовете бази данни;

доклад за събраните методологии/най-добри практики и обучителни материали и
пропуските, включително наличната литература и събрани отговори на въпроси от експерти
и заинтересовани страни; анализ на заинтересованите страни и секторните влияния за
всяка пилотна територия; предложение за финансираща мярка за зелена инфраструктура за
включване в планирането на Европейските фондове; комуникационна стратегия
разработена с приложени редица мерки включително начална среща по проекта с над 100

участници, печатни материали (постер и листовки), представяне на проекта в други
международни събития, публикации на интернет страницата и социалните мрежи. 

Website: www.interreg-danube.eu/savegreen

Продължителност на проекта: 1.07.2020 – 31.12.2022, финансиране: € 2 756 617.57

Донор: Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020

Партньори по проекта са: WWF Централна и Източна Европа (Водещ партньор), и
Австрийска агенция по околната среда (Австрия), Черноморска мрежа на НПО; Българска
фондация Биоразнообразие (България), Приятели на Земята, Клон Оломоуц; Център за
изследване на транспорта (Чешка република), Европейска мрежа за биологично
разнообразие CEEWEB; 

Университет "Св. Ищван" (Унгария), Асоциация
Заранд; И Пи Си Консултации за околната среда
ООД; WWF Румъния (Румъния) WWF Словакия;

Словашкия Технологичен Университет в
Братислава – SPECTRA Център за върхови
постижения на ЕС (Словакия). 

В проекта участват и множество асоциирани
партньори, като Министерство на земеделието,

храните и горите, Изпълнителна агенция по
горите и ДП Югозападно предприятие –

Благоевград.

http://www.interreg-danube.eu/savegreen


Биоразнообразието e все по-често един от мотивиращите фактори за пътуване, тъй като
разнообразието от природни ландшафти и добре опазена природа действа като основна
притегателна сила на туристическите дестинации. През последните години туризмът,

свързан с наблюдението на птици, преживява безпрецедентен бум в Европа и се
превръща в източник на заетост и поминък. Затова е от съществено значение да се
разработят нови методи на обучение, които да позволяват на туристическите компании
и професионалистите да получат информация, с която да създават удовлетворяващи и
атрактивни преживявания в орнитологичния туризъм.

Проектът EUROBIRD има за цел да създаде учебната програма, която да осигури
теоретико-концептуален и педагогически метод за запознаване на специалистите с
ресурсите, стратегиите и дидактическите подходи за наблюдение на птици за
туристически цели. През 2020 в рамките на проекта се разработи дизайн на учебни
програми за две специалности: „Интерпретиране на природното наследство, свързано с
живота на птиците в мрежата Натура 2000“ и „Предоставяне на екскурзоводски услуги на
туристи и посетители и проектиране на орнитологични турове“. Дизайнът на учебна
програма, който представяме, съдържа някои иновативни методологични предложения,

базирани на предпоставката за „умения и компетенции на века“, които да предоставят
на обручаващите се различни похвати за интерпретация и наблюдение на птици. На
базата на този дизайн в момента се разработва методическо ръководство с партньорите
по проекта.

EUROBIRD /
ЕВРОБЪРД 

 

През настоящата година БФБ продължи работата си и по проекта „С раница и колело в
Беласица“ с подготовката на интерактивна онлайн карта с маршрути за района на
Природен парк „Беласица“. Картата съдържа 27 пешеходни и 17 маршрута за планинско
колоездене, придружени с подробно описание, включващо исторически и природни
забележителности, GPS следа, височинен профил и снимки. За по-добра ориентация
маршрутите бяха визуализирани върху Google картна подложка. 

Беше създадено и промоционално видео-tutorial за работа с картата, което предстои да
бъде разпространено през следващата година. Информация за картата беше широко
отразена от регионални, национални и специализирани в областта на туризма медии.

С РАНИЦА 
И КОЛЕЛО 

В 
БЕЛАСИЦА

 



Международен проект, реализиран в България съвместно с Асоциация на парковете в
България (водещ партньор по проекта) и БФБ. Партнират ни два университета - Солунския
университет „Аристотел“, Гърция, Гърция и Чешкия университет по природни науки в Прага
с подкрепата на програма Еразъм + на ЕК. През изминалата година продължихме да
провеждаме обучителната програма, насочена към група от 20 студента. Организирахме
две двудневни обучителни сесии, както и 2 лекции съвместно с Клуба на пътешественика и
над 10 уебинара на английски език с нашите партньори. Въпреки пандемията успяхме да
организираме за българските участници в програмата 5 дневен лагер в близост до
резерват “Чупрене” в Стара планина. Темите, които застъпихме, включваха представяне на
изследователски методи за проучване на прилепи, птиците и другите бозайници (без
прилепи). Важен фокус на практиката бяха сововите птици със статут на защита - врабчова
кукумявка, пернатонога кукумявка, горска улулица и уралска улулица. При проучванията
бяха обхванати основно старите, вековни гори от смърч, бук и смесени гори в и около
резерват “Чупрене”. Изследването на совови успя да потвърди наличието на пернатонога
кукумявка. Вълнуваща беше и срещата с прилепите в пещерите Козарника и Магурата.

Освен мониторинг и на колониите прилепи в пещерите и по-близка среща с няколко вида,

бяха събрани проби за микробиологично изследване за патогенна гъбичка
Pseudogymnoascus destructans - опасен паразит, който причинява болестта на белия нос
(ББН) при хиберниращите видове прилепи. 

Допълнително организирахме еднодневна практика за торфищата на Витоша и
мониторинг на диви кози в Пирин. Всички тези дейности дадоха възможност студентите да
излязат от залата и онлайн пространството и да придобият практически умения по
природозащита и теренни изследвания.

Проектът беше представен на серия събития в България: Байк и Рън за Чепън, където
организирахме форум “Да съчетаеш любовта към природата с професията - възможно е” и
Европейски ден на езиците Бургас 2020. Колегите ни от Чешкия университет по природни
науки също организира кариерен форум за студентите от тяхната държава, по време на
който българските партньори съдействаха за осъществяване на обмен между университета
в Чехия иЛТУ. 

В обменното пътуване се включи проф. д-р 

Иван Палигоров, декан на Факултета по 

Горско стопанство в ЛТУ, както и колеги от 

други НПО и от Гърция. 

В програмата Бъдещи природозащитници 

до сега се включиха повече от 100 млади 

професионалисти, а на образователната 

платформа http://edu.parks.bg/ 

са качени за свободно ползване над 130 теми.

http://edu.parks.bg/


СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 
И СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

 

Стопанската дейност на Фондацията отговаря на две еднакво значими цели – да генерира
средства за присъщата, природозащитна дейност на организацията и да служи като
необичаен комуникационен канал за популяризиране на районите и видовете с което
работим. Основните стопански дейности, които фондацията извършва са продажби на
стоки с добавена стойност и специализирана литература, провеждане на образователни
курсове, образователни посещения на терен и събития – работилници.

Продуктите, които се радват на най-голям успех са тези със сол от Атанасовско езеро, като
вече можем да твърдим, че Цветето на солта се превърна в разпознаваем в страната
продукт, а шоколада със сол на Гайо в любим продукт на много хора.

Приходите от стопанска дейност са 19500 лв., а печалбата от нея се използва изцяло за
консервационните дейности на Фондацията.

Социалното ни предприятие „Природа в кутия“ също се радва на израстване през 2020,

тъй като все повече организации и фирми разпознават „Кутията“ като подходящ подарък
за служители, участници в конкурси, партньори. Приходите от нея са 3690 лв. за годината.

С „Природа в кутия“ БФБ подпомага работата на фермери и малки предприятия, които
развиват бизнеса си в хармония с опазването на природата. 

решаването на „горещи” природозащитни проблеми - предизвикани от човека бедствия
като пожари, наводнения и др., локални екологични катастрофи, прекомерно използване
на природните ресурси;

опазването на защитени територии и създаване на механизми за широко обществено
участие в управлението им;

съдебни разноски, свързани с делата, които БФБ води;

закупуване на ценни природни територии, в които попадат местообитания в риск;

опазване на консервационно значими екосистеми;

екологично образование, адаптирано към нуждите на различните възрастови групи;

природозащитни дейности в поддържан резерват Атанасовско езеро и Натура 2000

зоната.

Настана време в което всяко късче земя, което защитаваме, всеки биологичен вид изваден
от червените списъци, всяка запазена гора и ценно местообитание, всичко това зависи от
съвместните ни усилия! Затова създадохме „Спешен фонд“, чрез който да отговорим на
нуждата от спешни действия за решаването на „горещи” природозащитни проблеми в
България. 

Средствата от Спешния фонд за биоразнообразието се използват отговорно и прозрачно за:

Първата подкрепа за Спешният фонд получихме от DHL, които ни дариха парите си за
корпоративни подаръци и проведоха коледна кампания, с която дариха по 1 лев от всяка
изпратена с тях пратка в рамките на декември. 

СПЕШЕН ФОНД ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО
И ДАРИТЕЛСТВО  



Радостина Ценова
Спас Узунов

Диана 
Павлова

Румяна Иванова

Дияна 
Костовска 

Екипът на БФБ през 2020

Катрин Томова

проект GAME ON!

 проект Лагуната на живота

Петко Цветков
 

Стефан Аврамов
 

Десислава 
Живкова

Нина 
Христович

Росен Василев 

Петя 
Шереметева 

Мартина 
Колева

Йорданка Славова
 

Петър Ванев  

Александър 
НиколовДилян 

Радославов


