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Въпреки динамичната и нестабилна политическа обстановка в страната, за Фондацията 2013 година 
беше спокойна и ползотворна. Фондацията запази ролята си на един от основните играчи в 
природозащитната сфера и допринесе значително за важните за общността дейности и „битки“. 

 

I. ПРЕГЛЕД НА РАБОТАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО (ИБ) НА БФБ  

През 2013 г. работата на Бюрото значително затихна. Стефан Аврамов също изрази желание за 
напускането му. Проведоха се три срещи по стратегически въпроси за организацията и на тези срещи 
участваха всички членове. Възможно е това да е естествен етап от развитието на организацията или 
следствие на относително спокойната ситуация през годината. 

Има какво да се желае в момента по отношение на вътреорганизационната комуникация, срещите и 
обмяната на информация между отделните екипи в БФБ. Няма нови хора, които да са се включили в 
екипа през 2013, но се разделихме с един дългогодишен наш експерт – Андриана Андреева, а друг е 
в дълъг болничен период, но се надяваме много скоро да се върне обратно. 

 

II. ПРЕГЛЕД НА РЕГУЛЯРНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА БФБ  

1. Зелен пояс и Натура 2000 

Европейски Зелен Пояс  

През 2013 г. Българска Фондация Биоразнообразие, като представител на НПО от Балканския Зелен пояс, 
участва в работата на координационната група на Европейския Зелен пояс в редица срещи, проведени в 
Рига, Берлин и Санкт Петербург. Координационната група на Европейския зелен пояс се председателства 
от партньорската организация на БФБ Euronatur, Германия. Заедно с Приятели на Земята, Германия 
(BUND), EURONATUR и с подкрепата на Германската федерална агенция за опазване на природата (BfN), 
инициативата е действаща през последните три години. 

По време на официалната церемония по честването на 10-годишнината от инициативата Европейски 
Зелен пояс, проведена на 15-ти май 2013 в Берлин, Германия, беше подготвена и подписана съвместна 
декларация за сътрудничество. До момента към нея се присъединиха петнадесет държави, между които 
и България, представлявана от министъра на околната среда и водите на служебното правителство. 

На 4 ноември 2013 представителят на БФБ Петко Цветков, от името на Координационната група на ЕЗП, 
представи инициативата в Брюксел по време на Конференция на високо равнище на тема "Зелената 
инфраструктура: Ангажиране на регионите, градовете и гражданското общество". Това събитие бе много 
важна стъпка в убеждаването на европейските институции да подкрепят и да разпределят средства за 
по-нататъшното изпълнение на проекти за зелена инфраструктура в Европа. 

Координационната група на ЕЗП работи също така и върху развитието на организационен модел на 
инициативата Европейски Зелен Пояс. Разработва се предложение за създаване на асоциация, чиято 
основна цел ще е поддържане на координацията на инициативата. Асоциацията ще осигури правна 
рамка за сътрудничество на голям брой асоциации, групи и технически институции в 24 държави, 
разположени в ЕЗП, за да могат те да работят съвместно за опазването и създаването на природни 
ценни местообитания по протежението на бившата Желязна завеса с обща дължина 12500 км. 
Организацията ще бъде обект на германското законодателство и ще бъде призната като 
благотворителна, съгласно германското данъчно законодателство. Тази правна рамка ще осигури също 
така и възможност за извършване на ограничени икономически дейности.  

БФБ заяви своя интерес и подкрепа за създаването на подобна асоциация, като по-нататъшно решение 
по въпроса е необходимо да бъде взето от УС на фондацията.  

Следващата среща на координационната група ще се проведе през февруари в България в региона на 
Осогово като БФБ е технически организатор на събитието.  
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Натура 2000  

Представители на БФБ участват в работните групи, разработващи Национална приоритетна рамка за 
действие по НАТУРА 2000 (НПРД), чиято основна цел е да улесни и да осигури по-ефикасно планиране и 
разпределение на националното и европейско финансиране на биологичното разнообразие за 
следващия програмен период 2014-2020. 

Представители на БФБ бяха поканени да участват и в работната група на Министерството на околната 
среда и водите за оценка и преразглеждане на формулярите и досиетата на зоните по Натура 2000 в 
България. 

В рамките на дейностите на CEEWeb в България БФБ организира "Уъркшоп по управление на НАТУРА 
2000 със специален фокус върху заплахите, горите и биогеографските процеси", проведен на 12-14 
септември 2013 в Благоевград. Представители на неправителствени организации и други експерти от 
Централна и Източна Европа взеха участие в срещата и обсъждаха въпроси, свързани с управлението на 
местообитанията в Натура 2000 и др. 

 

2. Защитени територии и видове  

БФБ в сътрудничество с БДЗП и Черноморски Солници АД започна проект „Спешни мерки за 
възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро”, LIFE11 
NAT/BG/000362 с кратко име „Солта на живота". По проекта бе разработен план за възстановителни 
дейности за обект: "Ремонт на диги и дървено - землени валове на територията на Атанасовско 
езеро” и 2540 м земни диги, както и 740 м дървено-землени валове в Северните солници бяха 
възстановени и ремонтирани през 2013 година. Беше разработен и технически план за почистването 
на 23-километровия обходен канал около Атанасовското езеро и прилежащата охранителна дига.  
 
Разработена е цялостна схема за мониторинг на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро. 
Орнитологичния мониторинг има дълга традиция в Атанасовското езеро, което е най-популярното 
място за наблюдение на птици в България. Но основната цел на тази дейност е създаването на 
цялостна схема за мониторинг на Атанасовското езеро, включително програми за хидроложки, 
хидробиологичен, ихтиологичен, фитоценологичен и орнитологичен мониторинг. 
 

БФБ изпрати коментарите си по плана за управление на Природен парк „Беласица” с предложение да 
се подобри защитата на вековните гори там. Коментарите бяха одобрени и планът беше изменен 
както предложихме. 

БФБ завърши подготовката на Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в 
България, в изпълнение на задълженията на България към Рамсарската конвенция. Планът премина 
обществено обсъждане през февруари и бе приет от министерството на околната среда и водите през 
октомври 2013 година. 
 
БФБ извърши теренни проучвания, за да се оцени влиянието на субсидиите за паша за Национален 
парк Централен Балкан. Беше разработен доклад с препоръки за бъдещото управление на пашата в 
Националния парк. 

БФБ продължи да насърчава и популяризира механизма за адаптивно управление на защитени 
територии. Ние организирахме три международни семинари с близо 100 участници от държавни 
институции, неправителствени организации от повече от 10 различни държави. Участващите 
институции бяха ентусиазирани да започнат да прилагат адаптивното управление в своите 
управленски дейности. 

 
През 2013 г. работата по добавянето на информация за биологичното разнообразие в Осогово 
продължи. Основен интерес беше мониторинга на едри хищници в планината, чрез използване на 
множество снимки, които доведоха до нови данни за съществуването на рисове в района на Осогово. 
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БФБ реализира първия си проект за опазването на прилепите "Виж повече за прилепите". Неговата 
основна цел е разпространение на повече информация за биологията, разнообразието на видовете и 
значението на прилепите за обществото и хората, които имат пряко въздействие върху тази група от 
бозайници и техните местообитания. 

 
БФБ продължи своята работа за подготовката на Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб 
кълвач в България. Първият вариант на плановете за действие са разработени след значителна 
работа на терен за изучаване на разпространението и ограничаващите фактори на тези три вида. 
Плановете за действие трябва да бъдат разработени до края на 2014 година. 

 

БФБ лобира и подпомогна организацията Световен тръст за папагалите (World Parrot Trust) да получи 
и да прехвърли в Уганда 32 африкански сиви папагали, които са последните оцелели птици от групата 
на конфискуваните 108 птици на летище София при акция срещу нелегален внос, проведена през 
2010 г. Благодарение на нашето посредничество WPT изгради контакти със Софийския Зоопарк, който 
се погрижи за птиците и с Министерството на околната среда и водите. След дълги преговори 
птиците бяха прехвърлени в Уганда, където след аклиматизацията им, бяха освободени от д-р Джейн 
Гудол. 

 

3. PR и образователни дейности на БФБ през 2013 

Началото на 2013 г. беше много бурно, във връзка с избухналия скандал, известен като „Дюнигейт“, 
точно в навечерието на Нова година. Строежите бяха спрени, направени бяха и някои промени в ЗУТ и 
ЗУЧК. 

Иначе както всяка година и тази беше посветена на определен вид/група - Година на лалетата и тяхното 
семейство (по идея и с активното съдействие на Росен Василев). Изработихме и отпечатахме календар с 
най-характерните видове, който беше широко разпространен. Използвахме го и покрай събитията, 
свързани с нашия проект „Поляна от кръпки“, който се случваше в цялата страна.  

Голяма част от ПР дейностите ни през годината бяха подчинени на нашите проекти, а именно „За 
Балкана и хората“, както и „Солта на живота“, в които работи и ПР експертът на БФБ. Друг основен 
източник на новини беше районът на Беласица, благодарение на проекта „Беласица отвъд граници“, 
който стартира там, както и Осогово. Това даде известен фокус на дейностите ни, но успоредно с това се 
случваха много други събития, които в крачка променяха нашия дневен ред.  

 шествие "Долу ръцете от морето! Нека това е Последен протест за Иракли!" на 14 януари 
2013 г. в София 

 Изготвихме законови промени, които осигуряват дългосрочно опазване на държавните гори, 
българското Черноморие и дюни. Срещахме се с министър-председателя, участвахме в 
работни групи с министерствата, дискутирахме в парламента. Резултатът е, че отново 
сме на улицата, редом с гражданските движения на 18.01.13 г. 

 Коалицията „За да остане природа в България” свика протестно шествие в София за 
опазването на Черноморието и Национален парк Пирин. Хората ще се събират на 14 
февруари, четвъртък, от 18,30 ч. в началото на пешеходната зона на бул. „Витоша“, като 
след това ще тръгнат в посока Народно събрание. 

 Коалицията изпрати писмо до всеки един от министрите в служебния кабинет да не 
участва в процедурата по промяна на Плана за управление на Национален парк Пирин, 
поискана от Община Банско. 

 Интервю на Стефан Аврамов от БФБ в Дневник - за протестите през юни и не само ... 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2013/07/22/2106847_stefan_avramov_protestut_e_borba_za_lichnost
no_i/?ref=substory 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2013/07/22/2106847_stefan_avramov_protestut_e_borba_za_lichnostno_i/?ref=substory
http://www.dnevnik.bg/zelen/2013/07/22/2106847_stefan_avramov_protestut_e_borba_za_lichnostno_i/?ref=substory
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Традиционно се включихме в няколко национални фестивала: 

Събития 

Шеста „Зимна Беласица” - от 15 до 17 февруари 2013 се проведе традиционният зимен поход в 
Природен парк „Беласица”. Тридесет души от цялата страна, организирани от Българска фондация 
Биоразнообразие и водени от планинския водач Павел Павлов и Росен Василев, направиха геройски 12-
часов преход по цялото било на планината от хижа Конгура до хижа Лопово. Мъгливото зимно време не 
попречи на цялата група да изкачи връх Конгура и след това най-високата точка на планината – вр. 
Радомир.  

Завръщането на конфискуваните папагали Жако - на 8 март 32 африкански сиви папагала жако се 
завърнаха в Уганда след като през 2010 г. 108 птици бяха открити при незаконен трафик от Ливан. До 
2013 оцеляха едва 32 птици, които бяха отглеждани в софийския зоопарк. Вносителят е даден на съд и 
едва след приключване на делото МОСВ има право да предостави птиците за връщането им в 
природата. С посредничеството на Световния тръст за папагалите (World Parrot Trust) угандийската 
служба за опазване на дивата природа се заинтересува от тяхното връщане на свобода обратно в Уганда.  

Това бе първият случай при който папагали, конфискувани в Европа се връщат обратно в Африка.  

Цялата акция стана възможна благодарение сътрудничеството между митническите служби, МОСВ, 
Зоопарк София, Световния тръст за папагалите, Българска Фондация Биоразнообразие, Угандийската 
служба за дива природа и Угандийския образователен център за дива природа. Връщането на птиците се 
финансира от Световния тръст за папагалите.  

„Вода и биоразнообразие“ бе темата на Международния ден на биологичното разнообразие за 2013 – 
22 май. На този ден БФБ обяви старта на събирането на номинации за Годишните награди за 
биоразнообразие.  

Годишните награди бяха едно от големите ни събития през тази година. На празнична церемония в 
Борисовата градина на 12 октомври 2013 Посланикът на Конфедерация Швейцария у нас – Нейно 
превъзходителство г-жа Регина Ешер връчи наградите на победителите в 8-те категории на годишните 
награди, които БФБ традиционно раздава. Освен символичната хлопка медал, плакет и чек за 500 лв., 
наградените получиха и подаръци от Швейцарското посолство. Годишните награди се организираха в 
рамките на проект „За Балкана и хората“, който се финансира от Българо-швейцарската програма за 
сътрудничество. 

Журито в състав Калин Терзийски, Катя Лещанска, Красимира Величкова и Мартичка Божилова 
определи следните победители: 

I. Най-успешна кампания (акция/дейност), свързана с опазване на биоразнообразието 

Наградата безспорно печели голямата кампания и гражданското неподчинение на Орлов мост 
срещу лобистките промени в Закона за горите, чиято кулминация беше през юни 2012 г. Това е една 
вдъхновяваща история за силата на гражданските протести, които могат да променят дори закони! 

Но тъй като кампанията за спасяването на горите няма водач, нито организатор, а зад нея стоят 
хиляди граждани, различни организации и медии, журито реши паричната награда, чек от 500 лв. да 
бъде присъдена на Кампания на инициативна група от село Дъбовица в Котленския балкан срещу 
андигиране на р. Луда Камчия – един забележителен пример за борбата на хората в малките 
населени места, често забравени от медиите и лишени от достатъчна популярност, но също толкова 
решителни в битката си за спасяването на своята природа. Те ще използват средствата, за да 
продължат своята борба за спасяването на омагьосващата река, която минава през селото им. 

II. За най-добър журналистически материал, свързан със запазване на българската дива природа 
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Тази година журито реши да раздели наградата в тази категория на две и да награди медия и 
журналист, които със своите материали и  журналистически разследвания са допринесли за 
популяризирането на кампаниите в защита на природата. Наградата за медия получи сайтът 
https://bivol.bg/ за множеството разследващи материали срещу посегателствата срещу българската 
природа, а наградата за журналист – Босилена Мелтева от в. Дневник за поредица журналистически 
материали на най-различни „зелени” теми. Радваме се, че дори в тези времена на медийна цензура 
и автоцензура все още продължават да съществуват независими трибуни и истински журналисти, 
които правят разследвания, и смело и обективно отразяват кампаниите за спасяването НП Пирин, 
Витоша, Иракли, Камчийски пясъци, горите, дюните, Яйлата, Корал и др. 

III. Доброволец за природата 

Безспорно най-впечатляващо бе участието на стотици доброволци, които се включиха в гасенето на 
пожара в Бистришко бранище, Витоша през лятото на 2012 г. Тяхната смелост и отдаденост на 
каузата за спасяването на любимата им планина бяха вдъхновяващи за мнозина. Но тъй като в тази 
категория има и едни хора, без чието участие – най-вече доброволно нямаше да бъде осигурена 
законова защита по много от емблематичните случаи на посегателства срещу природата. Журито 
реши да даде и още една награда на Свилен Овчаров, Веселин Паскалев и Александър Дунчев, 
номинирани за доброволната им кампания по отразяване решението на комитета на Орхуската 
конвенция за несъответствие на Закона за устройство на територията. 

IV. Политик с най-голямо внимание към българската природа 

Награда в тази категория не бе присъдена. 

V. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси 

Журито единодушно реши, че “Глобул“ заслужава наградата за подкрепата, която оказва на WWF 
при организирането на националната кампания „Ден на Природните паркове”. 

VI. За дарение/дарител в областта на биоразнообразието 

Наградата се присъди на Ралица Хес - кръстник на лешояда Отец Григорий (K4L), закупила 
предавател за неговото проследяване на свобода. 

VII. Институция/организация с принос в опазването на биоразнообразието 

За своите дългогодишни и последователни усилия в опазването на птиците и природата на България, 
Българско дружество за защита на птиците заслужава тази награда, както като признание, но и за да 
продължи да работи чрез своите служители, експерти и многобройни членове за осигуряването на 
благоденствието на птиците и хората. 

VIII. Награда за цялостен принос за опазване на българската природа 

Едва ли някой има съмнения кой през този активен период заслужава да бъде отличен за цялостния 
си принос по много въпроси, свързани с българската природа. Единодушно и без никакъв дебат 
журито посочи името на Тома Белев - въпреки неправомерното му уволнение като директор на ПП 
Витоша, той неизменно е в челните редици на всички природозащитни битки и е човекът еднакво 
активен и полезен както при експертни преговори, така и в информационни и протестни кампании в 
защита на природата. 

Партньорство за “Дивият свят на Източните Родопи“ - изложбата, която пожъна голям успех в София и в 
Кърджали през април и май, обиколи голяма част от страната благодарение партньорството на БФБ. С 
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наше съдействие тя гостува в Благоевград - на площадката пред Регионалния исторически музей от 5 до 
20 юни, в Бургас (18.09. до 18.10) и в Пловдив (декември). 

Изложбата представя снимки на спиращи дъха пейзажи, прекрасни бозайници, редки птици и влечуги, 
красиви цветя и загадъчни насекоми. Организирана е от фондация „Новото тракийско злато – България“ 
в сътрудничество с холандската фондация Кросбил Гайдс и Българска Фондация Биоразнообразие, както 
и с медийното партньорство на Vesti.bg.  

 

От края на ноември изложбата на БФБ "Поляна от кръпки" бе разположена сред книгите на детския 
отдел в народно читалище "Иван Вазов" - Костинброд. Над триста изображения върху плат на красиви, 
ценни и защитени цветя от българската природа бяха създадени в продължение на година чрез 
рисуване, бродерии, апликации, плъсти и други техники.  

 

Информационни материали 

Излезе от печат дълго чаканата книжка "За водните кончета и техните домове / For the dragonflies & 
their homes“. Автор е Милен Маринов, а автори на рисунките са Dan Powel, Rosemary Powel от 
Великобритания. Книжката е отпечатана с дарение от английски ентомолози от 2005 г. и известен принос 
на БФБ, който ще бъде компенсиран с продажбата на 140 книжки. 

Отпечатан беше Националният план за опазване на най-значимите влажни зони в България на 
български и английски език в рамките на проект „Живот за Бургаските езера“. 

Отпечатани бяха серия от плакати за защитените територии в България – Странджа, Пирин, Рила, 
Камчийски пясъци, Витоша и др. 

От 10 години БФБ издава един малък, симпатичен календар в 14 страници, посветен на Година на 
определен вид. Започнахме през 2005 с Година на водните кончета, 2006 бе посветена на гъбите, 2007 
на дивите кози, 2008 на орхидеите, 2009 на земноводните, а 2010 – на цялото биоразнообразие. 2011 
беше свързана с глухаря, 2012 с пеперудите, а 2013 с лалетата и тяхното семейство. 

Десетата юбилейна 2014 година е посветена на Кълвачите и календарът бе готов още през ноември. 

Миналогодишната ефирна изложба на БФБ за пеперудите гостува в Дирекцията на Национален парк 
Пирин в град Банско от март до юни 2013 г. Монтирана в двора, тя бе достъпна за всички посетители на 
Дирекцията и дава възможност за провеждане на специални занимания с ученици, посветени на 
пеперудите. 

Интересни табели под формата на грамадни прилепи бяха поставени пред пещерите Ухловица, 
Дяволско гърло, Ягодинска, Лепеница, Деветашка пещера, Орлова чука, Леденика и Магура. В табелите 
няма забрани и страшни статистики. Те провокират интереса на посетителите да научат повече за 
прилепите, които все още не са достатъчно популярни и обичани, въпреки, че са едни от най-
интересните бозайници у нас. Затова и цялата кампания на проекта на Българска фондация 
Биоразнообразие - „Виж повече ЗА прилепите“ е положителна и информативна. На 10 октомври 
организирахме с БДЗП – Международна нощ на прилепите в Бургас, която премина при голям интерес от 
страна на децата, родителите и техните учители заради детските конкурси за рисунки, печива, плетива и 
други арт вдъхновения с формата на прилепи.  

 

Много медийни участия на целия екип на БФБ – по проекти и във връзка с консервационни казуси 
през цялата година – БНР, бТВ, Нова ТВ, БНР, Фокус, Дарик, Дневник, и много регионални медии 
(особено в района на Бургас, Благоевград и др.) 

 

Продължават партньорствата ни с български и чуждестранни организации – БДЗП, Зелени Балкани, 
Балкани и др.; Норвежката агенция по околна среда, CEEWEB, Euronature, European Green Belt, Pro 
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Natura, SDC, DBU, македонски и гръцки партньори, румънски, украински и др. Въпреки 
многобройните противоречия с МОСВ по различни въпроси, продължаваме да имаме добри и 
професионални отношения с много от експертите в министерството, но не толкова с ръководството 
към настоящия момент. БФБ продължава да има водеща роля по отношение развитието и работата 
на коалиция „За да остане природа в България“. 

 
Вече осма поредна година „Студентските дейности“ на Българска фондация Биоразнообразие 
продължават да работят. В курсът по Биоразнообразие, осъществяващ се в Биологически факултет на 
Софийски университет „ св. Климент Охридски “ гр. София, продължават да се изготвят седмични 
презентации на различни актуални теми, свързани с опазването на околната среда, в които най – 
добрите експети по дадена тема представят актуална информация. Курсът набира все по – голяма 
популярност и публиката става все по – разнообразна: преподаватели, научни работници, експерти,  
студенти, природолюбители, хора с различни професии, обединявани от интереса към опознаването на 
природата и проблемите в нейното опазване. Средно броят на хората е около 80 като има теми, на които 
се стига до 180 човека. 

Лекциите до края на учебната година бяха следните: 

 

Солта на Живота 21.11.2012 Д-р- Светла Далакчиева 

Дивата Индия 0512.2012 Д-р- Борис Николов 

Дивата Индия2 12.12.2012 Д-р Борис Ниолов 

Особености на Кипърския лов 16.01.2013 Павлина Михайлова 

Керкини 19-20.012013  

Хаваи-умирашият рай 23.01.2013 Антония ХУбанчева 

Бъдещето на Вековните гори 
в България 

30.01.2013 Алескандър Дунчев 

"CITES - за търговията със 
застрашени видове" 

06.03.2013 Лазар Петрунов 

От Адис Абеба през Афар до 
Амхара: един разказ за 
лешояди, хора и диви 
абисински земи 

13.03.2013 Стоян Николов 

"Лале ли си? - за Лалетата и 
тяхното семейство" 

27.03.2013 Росен Василев 

„Дивата красота на Бойник 
планина” 

03.04.2013 Стефан Аврамов 

"Салеповите (Orchidaceae) в 
България" 

10.04.2013 Доц. Антоанета Петрова 

"Съвременно състояние на 
едрите хищници в Европа - 
проблеми и перспективи за 
развитие" 

17.04.2013 Диана Златанова 

“Редките и изчезнали 
растения на Балкана” 

24.04.2013 Доц. Росен Цонев 

“Интерпретация и 
екотуризъм - Що е то?” 

15.05.2013 Андриана Андреева 

„Биоразнообразие или 
чудото наречено живот” 

22.05.2013  Екипът на Българска 
фондация Боразнообразие 

„Осогово в Зеления пояс” 29.05.2013 Петър Тодоров, Петко 
Цветков- БФБ 

„Неповторимата Беласица” 05.06.2013 Латинка Топалова- Жежика, 
Владимир Милушев- БФБ 

https://www.facebook.com/events/532471730129671/
https://www.facebook.com/events/532471730129671/
https://www.facebook.com/events/532471730129671/
https://www.facebook.com/events/532471730129671/
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„Какво е „Био”?” 12.06.2013 Д-р Стоилко Апостолов- 
директор на Биоселена 

„Планиране на 
природозащитни проекти и 
програми. 
Адаптивно управление” 

24.06.2013  Албертийн Пердок -
 Фондация на успеха 
(Foundations of Success, 
Europe)- Холандия 

Лагер Картали 1-5 август Х. Амбарица 

 

През 2013 г. продължи и дейността осъществявала от БФБ се преди няколко години: Студентските 
образователни лагери. Тази дейност беше актуализирана като началото беше положено с тазгодишния 
студентски лагер „ За Балкана “,който се осъществи на територията на Национален парк „ Централен 
Балкан “, около хижа Амбарица.  

 

IV. РАБОТАТА НА КЛОНОВЕТЕ НА БФБ 

Клон Беласица  

 През 2013 г. стартира изпълнението на проект „Беласица отвъд граници – трансгранично 
сътрудничество по Балканския Зелен пояс”, в рамките на който продължаваме да работим за 
популяризиране на Природен парк „Беласица“ и района, както и за развитие на 
природосъобразен, устойчив туризъм, съвместно с нашите партньори от Дирекция Природен 
парк „Беласица”, Национален парк „Езеро Керкини” - Гърция, Екологичното сдружение 
„Планетум” – Македония и фондация Евронатур – Германия. 

 Поддържаме и развиваме интернет портал на Беласица www.belasitsa.com. През 2013 г. беше 
извършена частична актуализация на наличната на сайта информация, като работа ще 
продължи и през 2014 г. с включване на информация за гръцката част на планината и 
допълване и ревизия на тази за България и Македония. 

 Участвахме във второто поредно издание на фестивала на кестена в с.Коларово – с 
информационен щанд, занимания с деца, водене по тематични маршрути.  

 Съвместно с ДПП „Беласица“ проведохме интерпретативни занимания за деца по 
тематичните туристически маршрути на територията на природния парк. 

 Екипът на клона съдейства при гостуването на изложбата „Дивият свят на Източните Родопи“ 
гостува в Югозападна България.  

 Участия в обществени обсъждания, дискусии, консултативни съвети на ПП „Беласица“  

 Разработен е нов проект Проучване на възможностите за трансграничен биосферен резерват 
Осогово  - Feasibility Study for Trans-border Biosphere Reserve Osogovo”. 

 

Клон Странджа 
Участва активно в местния живот в района на Странджа и Бургас чрез срещи с местните и регионални 
власти, обсъждане на наболели екологични проблеми, участие в комисии за избор на експерти в 
Дирекцията на парк "Странджа" и др. Оказва подкрепа за трансферния проект на експерт на БФБ по 
програма Klaus Toepfer Fellowship - Промоция на концепцията "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО в 
България (проучване за номинацията на Природен парк Странджа като биосферен резерват). Срещи с 
експерти, които участват в проектите на ДПП Странджа по проект ОПОС2, вкл. при отварянето на 
оферти за Консултативен съвет на парка. Участие в обсъжданията на Стратегията за туризъм в парка. 

 

V. ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТИТЕ НА БФБ ПРЕЗ 2013 

През 2013 г. БФБ работи основно по 15 проекта в четирите си тематични направления – „Защитени 
територии и видове”, „Натура 2000 и Зелен пояс”, „Коалиции”, „Връзки с обществеността и 
образователни програми”.  



Българска Фондация Биоразнообразие                                             Годишен отчет за 2013 

 10 

 
Име на проекта: „СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ДЪЛГОСРОЧНО ОПАЗВАНЕ НА 
КРАЙБРЕЖНАТА ЛАГУНА АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО”, кратко име „СОЛТА НА ЖИВОТА”/ LIFE11 NAT/BG/00036 
 
Донор: Програма LIFE+ на Европейския съюз 
Партньори: Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Черноморски солници АД 
Обща стойност: Проектът е на стойност от 2 013 027 евро, бюджетът на БФБ е 510 265 евро 
Финансиране за 2013: 107 845 лв. 
Екип на БФБ: Дияна Костовска - Ръководител проект; Радостина Ценова; Снежана Иванова; Светла 
Далакчиева - Координатор природозащитни дейности; Андриана Андреева – експерт Интерпретация; 
Георги Гюзелев Експерт хидролог. 
 

През 2013 г. екипът на проект „Солта на живота“ работи 
активно за изпълнение на планираните дейности и за 
достигане на заложените цели и резултати по проекта. 
 
Разработен беше План за възстановителни дейности за 
обект: „Ремонт на диги и дървено - землени валове на 
територията на Атанасовско езеро” и през 2013 г. бяха 
ремонтирани 2 540 м земни диги и 740 м дървено-земни 
валове в Северни солници. 
 
Изготвен беше технически план за почистване на обходния 
канал около Атанасовско езеро с дължина 23 км и 

прилежаща охранителна дига. Планът беше съгласуван с РИОСВ – Бургас и възстановителните работи ще 
се извършват поетапно до 2018 г. със закупения в рамките на проекта от „Черноморски солници“ АД 
багер тип „Драглайн”. Първите 2 545 м от коритото на канала в северозападната му част, граничеща с 
поддържан резерват Атанасовско езеро, са почистени от наноси от тиня, пясък и гниеща растителност. 3 
145 м от короната и откосите на прилежаща охранителна дига са почистени от трева, камъш и 
нискостеблени храсти и е формиран 3 000 м черен път по короната на дигата, осигуряващ достъп на хора 
и техника до канала. Това е една от най-важните директни природозащитни дейности по проекта, която 
ще гарантира предпазването от наводнения и ще намали замърсяването на лагуната Атанасовско езеро.  
 
През 2013 г. започна проучване на възможностите за подкрепа на традиционното производство на 
морска сол чрез агроекологични мерки като за целта се проучва френския опит и се събира  информация 
за морския солодобив като стопанска дейност от Италия, Испания и Гърция. Проведена е среща с 
икономист за проучване на възможностите за преминаване на солодобива от минно-добивна към 
селскостопанска дейност и за механизмите за 
остойностяване на ограниченията при поддържане на 
традиционния солодобив в Атанасовско езеро.  
 
Важна подготвителна дейност, изпълнена през 2013 г. е 
Разработване на цялостна схема за мониторинг на 
Атанасовско езеро. Орнитологичният мониторинг има 
дълга традиция в Атанасовско езеро, което е най-
популярното място за наблюдение на птици в България. 
Основната цел на тази дейност е създаването на 
подробна схема за мониторинг на Атанасовско езеро, 
включваща методики за хидрологичен, хидробиологичен, 
ихтиологичен, фитоценологичен и орнитологичен мониторинг. Първата чернова на схемата е готова и е 
предоставена за вътрешна дискусия в БФБ и БДЗП, а впоследствие ще се съгласува с РИОСВ - Бургас. 
Схемата включва полеви формуляри, инструкции за тяхното попълване, електронни екселски таблици, в 
които събраната теренна информация ще бъде вкарвана и обобщавана. Данните от мониторинга на 
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хидрологичните и хидрохимичните параметри на лагуната през 2013 г. показваха, че северен солник е в 
подчертано по-лошо екологично състояние в сравнение с южния (оценка по всички биологичните 
елементи за качество (БЕК) и по биогенни условия). 
 

2013 г. беше много важна за комуникационното 
позициониране на проекта. Yеб сайтът на проекта 
http://www.saltoflife.biodiversity.bg/ заработи активно през 
юни с всичките му раздели с информация. Общо за осемте 
месеца е посетен от 2754 посетители. Беше изготвен и 
разпространен първият годишен електронен бюлетин: 
"Проектът Накратко“ и дипляна за проекта, която е на 
разположение и в сайта и двете на български и английски 
език. 
 
Основният акцент в комуникационните дейности през 
годината беше първия Фестивал на Солта, посветен на 
основния продукт, който се добива в лагуната - солта, 
различното ѝ приложение за храна, здраве, забавление, 

козметика, изкуство. Фестивалът се проведе на брега на лагуната в Южни солници на 23 август и се 
осъществи от БФБ, както и с помощта на партньорите по проекта и младите хора – участници в 
природозащитната бригада на БДЗП. 
 

Интересна комуникационна инициатива стартира 
през октомври 2013 г. и дава възможност на 
жителите и гостите на града да се запознаят 
отблизо с крилатите обитатели на езерата на 
Бургас, както и да научат любопитни факти за тях 
от огромните транспаранти, разположени на 
автобусните спирки на градския транспорт в 
Бургас. Това е едно иновативно партньорство 
между БДЗП, БФБ и медийна агенция „Пиеро 97“ 
(която обслужва спирките) в усилията им да 
накарат жителите на Бургас да се гордеят с 
природата си – „За да остане Бургас градът на 
езерата и птиците“. 
Широко медийно представяне на проекта - 18 

прес съобщения за 2013 г. и 294 публикации в медиите. 
Иницииран бе Обществен съвет за Атанасовско езеро, който събра всички заинтересовани страни 
(институции, НПО, бизнес). Две срещи бяха проведени през март и ноември 2013 г. 
През март 2013 г. беше изпратен и одобрен началния доклад (Inception report) към ЕК. 
 

Име на проекта: ОСОГОВО В ЗЕЛЕНИЯ ПОЯС 

Донор: Про Натура, Швейцария и Франкфуртско зоологическо дружество - Германия 

Партньори: Македонско Екологично Дружество 

Обща стойност: 37 500 евро  

Финансиране за 2013: 25 000 евро 

Екип на БФБ: Петър Тодоров, Петко Цветков  

 

И през 2013 година работата в Осоговска планина беше фокусирана върху комуникация с представители 
на местните и регионални институции и представители на местната общност, провеждане на обучителни 

http://www.saltoflife.biodiversity.bg/
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пътувания, изследвания и мониторинг на биоразнообразието и екологично образование. Всички 
дейности по проекта са ориентирани спрямо основната цел на проекта – опазване на биологичното 
разнообразие в Осоговска планина и подпомагане на развитието на местните общности чрез 
демонстриране и прилагане на принципите на функциониране на биосферните и природните паркове.  

Проектният екип участва в редица срещи с цел запознаване на местната общност с принципите на 
действие на биосферните и природните паркове, ползите и предизвикателствата които те поставят пред 
местните хора, както и в публични събития и прояви, в които екипа по проекта предостави информация 
за биорознообразието  в Осогово и възможности за устойчиво използване на природните ресурси в 
района. 

Подготовката на ученици за участие в  екологичното състезание “Осоговска планина – опазване и 
биоразнообразие”  както и двата кръга на състезанието бяха проведени през периода януари - август 
2013, с неоценимата помощ на РИО Кюстендил и на учители от училищата в района. Първата от този вид 
проява организирана от БФБ в проектния  регион даде възможност на 124 ученика от 11 училища от 
общините Кюстендил и Невестино да участват в състезанието и да добият знания за биоразнообразието 
на планината и възможностите за неговото опазване. Десетте най-добре представили се ученици 
получиха като награда и участие в специално “зелено училище” с участие на биолози експерти към БФБ, 
което допълнително засили техните знания и интерес към опазване на природата. 

През 2013 г. екип от експерти към БФБ, направиха изследване и подготвиха доклад относно определяне 
на гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДЛС Осогово. Изследването беше 
проведено в тясно сътрудничество със служителите та ТП ДЛС Осогово, още една стъпка, потвърждаваща 
доброто сътрудничество между БФБ и ловното стопанство в Осогово. Резултатите от изследването са от 
изключителна важност не само като изпълнение на едно от основните изисквания, необходими за 
извършването на горска сертификация, но също и като източник на допълнителна информация относно 
биоразнообразието на Осогово и идентифициране на най-удачен подход за опазването му. 

През октомври 2013 г. бе проведено и международно журналистическо пътуване в българската и 
македонската част на Осоговска планина. Пътуването имаше за цел да популяризира биоразнообразието 
на Осогово както и принципите на функциониране на биосферните паркове и приложимостта им към 
специфичните условия на Осоговската планина. Събитието беше отразено от участвалите в него 
журналисти посредством статии и видеоматериали в местните медии.  

През 2013 година продължи и работа по допълване на информацията за биоразнообразието в Осогово 
като от основен интерес беше и продължението на наблюдение на едри хищници в планината 
посредством използването на фото-капани, което доведе и до нови данни за наличието на рис в района 
на Осогово.  

Екипът в проекта също участва в изготвяне на проектни предложения с цел осигуряване на по-нататъшно 
финансиране на дейности за опазване на биоразнообразието и устойчивото развитие на Осоговска 
планина.  
 

Име на проекта: „ПОЛЯНА ОТ КРЪПКИ”  

Донор: Програма „Култура” - ЕС 

Партньори: Turizem Bohinj (Словения), PlantLife International (Великобритания), Екологична 
организация „Родопи” (България), Fundatia Adept (Румъния), Stari Grad (Хърватска), North Highland 
Initiative (Шотландия) 

Обща стойност: 9000 евро, в т.ч. 4500 евро собствен финансов принос 

Финансиране за 2013: 6139,35 лв  

Екип на БФБ: Росен Василев, Радостина Ценова, Мартина Колева 
 
Кампанията „Поляна от кръпки” („Patchwork meadow”) е част от международна инициатива на 
Плантлайф Интернешънъл, провеждана едновременно в пет европейски страни (Словения, България, 
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Хърватска, Румъния и Великобритания). Тя цели популяризиране на дивите цветя чрез стимулиране на 
творчеството, в рамките на проект „Дивите цветя на Европа”, финансиран от Програма „Култура” на ЕС.  

Изпълнението на инициативата в България бе организирано от БФБ, успешно интегрирано с Фестивала 
на дивите цветя, проведен от ЕО-Родопи в рамките на същия европейски проект. Дейностите бяха 
разделени между партньорите, като ЕО-Родопи, се ангажира с провеждането на кампанията и 
изготвянето на кръпките в района на община Смолян.  

В първите месеци на 2013 г. бе проведена серия от представяния на инициативата „Поляна от кръпки”, 
беседи за растенията в България и местната флора, работилници за изработване на кръпки. Общо над 
400 деца и възрастни от цялата страна участваха в десетки събития - в Детския център в гр. Аксаково, 
училището в с. Габарево, природонаучния музей в Бургас, в сградата на община Драгоман, в детската 
градина в Костинброд, училища в София. В района на община Смолян бяха проведени над 10 срещи с 
представители на местните училища и читалища, в резултат на които с кампанията се ангажира 
художественото училище в града, 3 местни читалища и един клуб по ръкоделие. В началото на месец 
април ръководителят на проекта направи презентация на тема «Растителното богатство на България» 
пред участниците в кампанията от художественото училище в град Смолян.  

Промотирането на кампанията се извърши съвместно от БФБ и ЕО-Родопи, като за целта се използва и 
мрежата от партньори на организациите, а също така и отворени медийни съобщения и интернет 
страниците на организациите. И двете организации отпечатаха и разпространиха и специален 
информационен флаер.  

В резултат на кампанията в БФБ бяха получени от цялата страна повече от 300 изображения на цветя 
върху плат – т.нар. «кръпки». Всички те бяха сканирани и качени на общия сайт на европейската 
инициатива http://wildflowereurope.org. С помощта на доброволци 200 от произведенията бяха 
монтирани на дървени квадратни плоскости и подготвени за изложба.  

На 24.06.2013 г. по време на Фестивала на дивите цветя, в галерия „Петър Стайков” в Смолян бе открита 
първата изложба „Поляна от кръпки”, която представя най-добрите произведения в рамките на 
инициативата. Изложбата предизвика голям медиен и обществен интерес и бе посетена от над 200 
души. През месец август 2013 тя бе пренесена и подредена в Природонаучния музей Бургас, където 
също имаше голям успех, през септември тя гостува в сградата на Община Аксаково, през октомври – в 
офиса на БФБ във Варна.  

По време на семинар на Плантлайф Интернешънъл, проведен през ноември в София, част от кръпките  
бяха разменени с  партньори от другите страни, участващи в  проекта, и сега изложбата включва 
произведения от Румъния, Хърватска и Словения. През декември 2013 изложбата беше подредена в 
детския отдел на библиотеката в Народно читалище „Иван Вазов” - Костинброд. 

Предстои през  2014 г. изложбата „Поляна от кръпки” да гостува в Община Драгоман, училището в с. 
Габарево, Ботаническата градина в Балчик и др. 

 

Име на проекта: „ВИЖ ПОВЕЧЕ ЗА ПРИЛЕПИТЕ”  

Донор: Мтел Еко грант 

Партньори: Център за изследване и защита на прилепите (ЦИЗП) към Национален природонаучен 
музей – БАН; Пещерен клуб „ Хелектит“ 

Обща стойност: 13 589лв. 

Финансиране за 2013: 13 433 лв. 

Екип на БФБ: Свилен Делчев, Благовеста Павлова, Елица Иванова 

 
Проектът „Виж повече ЗА прилепите“ беше изпълнен в периода от 1.05.2013 г. - 28.12.2013 г. от и 
основната му цел беше повишаване на информираността за биологията, видовото разнообразие и 
значимостта на прилепите сред обществото и хората, пряко въздействащи върху тази група 
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бозайници и техните местообитания. Популяризирането на добри практики за провеждане на 
групови посещения в местообитания на прилепите, съобразени с жизнения цикъл и поведението им. 
Планираните дейности по проекта бяха изпълнени като основните акценти от тях са:  

- Събиране на информация за биологията, видовото разнообразие и местообитанията на 
прилепите в България, подбор на текстови и снимкови материали за изготвяне на 
информационни табели като подбраната информация беше преведена на английски език 
за нуждите на проекта и за провеждане на максимално устойчива, информационна 
кампания.  

- Подбор на материали и изготвяне на интернет сайт:www.zaprilepite.biodiversity.bg.  

- Изготвяне на анкета в два варианта:  
o за екскурзоводите в пещерите с по-високо ниво на трудност; 
o за посетителите на пещерите за получаване на  представителна извадка за 

информираността на широката общественост.  
Първата послужи при изготвянето на обучителната система за работещите с туристите служители в 
пещерите, а втората – при изготвянето на приложението към сайта на БФБ.  
Допълнително бе проведена и анонимна анкета сред екскурзоводите, която да определи нивото на 
познания им. При всяко от посещенията по места бе проведено и анкетно проучване сред туристите, 
посещаващи пещерата.  Извършен беше анализ на анкетите, чийто резултати показаха, че знанията 
относно видовото разнообразие, видове местообитания, степен на защитеност и биологични 
характеристики на прилепите сред проучваната група са на ниско ниво. Това даде насоки относно 
съдържанието и посланията както в текстовете на информационните табели, така и в допълненията 
към екскурзоводските беседи и информацията в новосъздадения сайт.  
 На база получената информация от анкетите попълнени от екскурзоводите бяха изготвени 
ръководства, съответстващи на биоразнообразието на прилепите и техните стопанисвани 
местообитания по места. 
 
Извършени бяха 2 посещения на заложените в проекта пещери както следват: 

- Пещери Съева дупка, Леденика, Магура; 

- Пещери Деветашка, Бачо Киро и Орлова чука; 

- Пещери Дяволско гърло, Ягодинска, Лепеница. 
 Първите посещения бяха с цел уточняване местоположенията за предстоящото монтиране на табели 
пред всяка от пещерите, провеждане първи етап на обучение на местните структури, стопанисващи 
включените в проекта 10 пещери. 
 
Основни акценти от посещенията бяха: включване на информацията представена на  обученията в 
беседите по места, изглаждане на неяснотите на екскурзоводите относно биологичното 
разнообразие на прилепите и нивото на защитеност на местообитанията, постигане на съгласие за 
ограничаване преминаването през местообитанията и ограничаване на групите ( не повече от 10 
човека) през периодите, когато летящите бозайници са уязвими.  
В допълнение беше извършен дизайн и изработка на рекламни материали (моливи). 
Бяха представени презентации представящи проекта сред студенти, експерти, лекции сред 
служителите стопанисващи пещерите. Бе обърнато внимание на начините за ограничаване на 
човешкото въздействие върху прилепите и техните местообитания: контрол на туристическите групи, 
подаване на адекватна информация и повишаване на положителната нагласа към прилепите у 
хората. 
Допълнена беше и информацията в свободната интернет енциклопедия Уикипедия. 
 
Поставено беше началото на информационна кампания, която има за цел обогатяване на 
информацията за биологията на прилепите и техните местообитания. Кампанията обхвана голяма 
географска територия и различни социални групи и възрасти от слаборазвити райони (Северозападна 
България) и от  райони с интензивен туристопоток (Родопите). Кампанията засегна хора от детска до 
пенсионна възраст. 
 

http://www.zaprilepite.biodiversity.bg/
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За доброволци към проекта бяха привлечени, както млади ентусиасти, така и специалисти от Центъра 
за изследване и защита на прилепите (ЦИЗП) към НПМ – БАН, СНЦ „Зелени Балкани“, ПК „Хеликтит, 
ПК „Силивряк“, Регионален исторически музей – Ловеч, ПК „Стринава“ – Дряново, Община Ловеч, 
Община Две могили, Регионален исторически музей Белоградчик, ТД „Сюткя“ – Ракитово, ПК 
„Силивряк“ – Триград, ТД „Родопея“ – Ягодина. 
 
Име на проекта: „БЕЛАСИЦА ОТВЪД ГРАНИЦИ – ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО БАЛКАНСКИЯ 
ЗЕЛЕН ПОЯС”  
 
Донор: Немската федерална фондация за околна среда (DBU) – 50% и 50% съфинансиране от страна 
на партньорите по проекта 
Партньори: Дирекция Природен парк „Беласица”, Национален парк „Езеро Керкини” - Гърция, 
Екологичното сдружение „Планетум” – Македония и фондация Евронатур– Германия. 
Обща стойност: 203 177 евро 
Финансиране за 2013: 82 000 евро 
Екип на БФБ: Латинка Топалова–Жежиха, Владимир Милушев, Симана Марковска, Мартина Колева, 
Десислава Живкова 
 
Изпълнението на проект „Беласица отвъд граници – трансгранично сътрудничество по Балканския Зелен 
пояс” стартира в началото на 2013 г. Основната цел на проекта е да допринесе за опазване и 
популяризиране на уникалната природа на Беласица – разположена на границата между три държави.  
 
Конкретните задачи, които стоят пред екипа за изпълнение на проекта са: 

1. Развитие на международно партньорство за опазване на Беласица, включващо обмяна 
на опит и изграждане на капацитет както сред партньорите по проекта, така и сред 
местното население в трите държави; 

2. Популяризиране на ползите от екотуризма като мярка за икономическо развитие на 
района и дългосрочна перспектива за опазване на природата; 

3. Повишаване на информираността на обществеността относно уникалната природа на 
Беласица. 

 
През 2013 г. в рамките на проекта бяха извършени следните дейности: 
 
1. Традиционен туристически преход „Зимна Беласица“ – шестото поредно издание на традиционният 

туристически преход „Зимна Беласица“. В тура се включиха 30 участника, които заедно изкачиха 
някои от най-високите върхове на планината и се насладиха на местната кухня и фолклор. Преходът 
бе проведен в периода 15-17 февруари 2013 г. 

 
2. Учебното пътуване до баварските и австрийските Алпи – в периода 22-27 юли осем човека от екипа 

по управление на проекта от България, Гърция и Македония взеха участие в учебно пътуване до 
едно от най-красивите кътчета на Европа – баварските и австрийските Алпи. 

 
Целта на учебното пътуване бе запознаване с 
предлаганите туристически услуги и добри 
природозащитни практики в района, които биха 
намерили приложение в Беласица. Посещението на 
един от най-модерните посетителски центрове в 
Германия, природен парк „Вайсбах“ в Австрия, 
дискусии с професионални природни водачи, с хора 
от държавни агенции и общини обогатиха опита и 
познанията на членовете на екипа по управление на 
проекта и неминуемо ще доведат до адаптиране на 
някои от добрите примери за района на Беласица. 
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3. Международен младежки лагер „Природен парк „Беласица“ – място за уникално биоразнообразие 

и природолюбители“ се проведе в периода 24-29 септември 2013 г., като дейностите, включени в 
програмата бяха съсредоточени в района на двете съседни села – Коларово и Самуилово, 
разположени до северната граница на защитената територия. В лагера участваха младежи от 
България и Македония. Те се запознаха с интересни факти и наболели проблеми, относно 
биоразнообразието на Природен парк „Беласица”, работата на Парковата Дирекция, възможностите 
за туризъм, историята на района, поминъка на местното население, както и традиционния фолклор, 
кухня и занаяти. 

 

                   
 
4. Студентски обмен „Беласица – опазване на природата и устойчиво развитие“ – студенти от България, 

Македония и Гърция се включиха в опознавателна обиколка на планината Беласица. Пътуването се 
осъществи между 1 и 4 ноември 2013 г., 
преминавайки през българското и 
македонското Подгорие, Дойранското езеро и 
Национален Парк „Керкини” в Северна Гърция. 

 
В рамките на участието си в събитието младите 
хора се запознаха с работата на Дирекцията на 
Природен парк „Беласица” (България) и 
Националния парк „Езеро Керкини” (Гърция), 
посетиха някои от най-впечатляващите природни 
забележителности на района и обмениха идеи за 
бъдещето развитие на природосъобразен устойчив 
туризъм на територията на трите държави 

 
5. Обменно пътуване за хора от туристическия сектор, от република Гърция – на 15 и 16 октомври 

българското и македонското Подгорие бяха посетени от гръцки гости от района на Националени 
Парк „Керкини” в Северна Гърция. По време на посещението си в България и Македония шестимата 

гръцки участници се запознаха с работата на 
Дирекцията на Природен парк „Беласица”, някои 
природни и културно - исторически 
забележителности, местните кухня, фолклор и 
предлаганите туристически услуги. Дискутирани 
бяха проблемите на туристическия пазар в района 
на разделената в трите държави планина. 

 
6. Обменно пътуване за хора от туристическия сектор, 

от република Македония в периода  16-17 ноември 
2013 г., се проведе второто обменно пътуване за 
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хора от туристическия сектор, в рамките на проект „Беласица отвъд граници”. Този път участниците 
бяха от Македония и посетиха някои природни и културно-исторически забележителности, 

запознаха се с предлаганите туристически услуги в 
България и Гърция. Дискутирани бяха проблемите 
на туристическия пазар в района на разделената в 
трите държави планина.  

 
7. Фотоконкурс „Невероятната Беласица“ – в периода 

септември – октомври 2013 г. бе проведен 
фотоконкурса „Невероятната Беласица“, в които се 
включиха 50 участници от България, Гърция и БЮР 
Македония с общо 259 снимки, представящи 
красотата и чара на красивата Беласица. 

 

                             
 
8. Фотоизложба „Невероятната Беласица“ – в края на 2013 бе подготвена най-новата изложба за 

планината и района, като снимките са избрани сред участвалите във фотоконкурса „Невероятната 
Беласица“, проведен в периода септември-октомври 2013 г. Самобитността на планината е 
запечатана в 45 различни кадъра, представящи нейната природа, хора и култура. Откриването на 
изложбата е планирано за януари 2014 г. 

 
 
Име на проект: „ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ЧРЕЗ ОБМЯНА НА ОПИТ – ПОЛИТИЧЕСКО И 
ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ“ 
 
Донор: Програмата „Младежта в действие” 
Партньори: Sapere Aude (Австрия), Kulturno izobraževalno društvo PiNA (Словения), WWF Австрия, WWF 
Danube Carpathian Programme Румъния, Czech Environmental Partnership Foundation (Чехия) 
Обща стойност: 660 лева 
Финансиране за 2013: 660 лева  
Екип на БФБ: Латинка Топалова–Жежиха, Владимир Милушев, Симана Марковска, Елица Иванова 
 
Четирима представители на БФБ участваха в международен обмен в Австрия, в периода 17-21 май 
2013 г. Основната цел беше обмяна на опит на неправителствени организации, работещи в сферата 
на политическото и екологично образование.  
В обмена се включиха повече от 30 души от 7 организации. В пет поредни дни участниците се 
включиха активно в интензивни обучителни сесии. Всяка организация разполагаше с половин ден, в 
който да представи добри практики и методи. Проектът „Повишаване на качеството чрез обмяна на 
опит” е финансиран по програмата „Младежта в действие”.  
 
 
Име на проекта: „ТРАНС-ГРАНИЧНИ ЕКОЛОГИЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ „КЛЕТКИ” В ОБЩИНИТЕ 
ДОКСАТО И БАНИТЕ, С ПРИНОСА НА БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ” 
 
Донор: Програма "Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013” 
Водеща организация: Община Доксато (Гърция) 
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Партньори: община Баните (България) и БФБ 
Обща стойност: 352 102 евро 
Екип на БФБ: Латинка Топалова–Жежиха 
 
През 2013 г. приключи успешно проектът. Беше изграден 
Информационен център за околната среда и Стая за увеличена 
реалност. Двете информационни „клетки“ са разположени в 
Благоевград и използват нови технологии за изграждане на 
екологично съзнание у децата и младежите.  
 

 

Име на проекта: „ЖИВОТ ЗА БУРГАСКИТЕ ЕЗЕРА”  

Донор: Програма LIFE+ на Европейския съюз 

Водеща организация: БДЗП 

Партньори: БФБ, Кралското дружество за защита на птиците, Великобритания (RSPB), Община Бургас, 
Черноморски солници АД 

Обща стойност: 1 743 000 евро 

Екип на БФБ: Радостина Ценова, Андриана Андреева, Росен Василев 

 

На 26 февруари 2013 г. в зала 103 на Министерството на околната среда и водите в София на бул. 
Мария Луиза 22 се проведе Обществено обсъждане на проекта на националния план. Най-важният 
документ за опазване и управление на най-значимите влажни зони у нас бе подобрен, благодарение 
на конструктивните предложения, допълнения и корекции, които бяха направени от участниците във 
вчерашната среща. Форумът за разглеждане и обсъждане на черновата на Плана бе представен от 
учени от ИБЕИ към БАН, експерти от басейновите дирекции и регионалните екоинспекции към МОСВ, 
представители на природозащитни неправителствени организации, както и други заинтересовани 
страни.  

Срещата бе открита от Евдокия Манева – заместник-министър на околната среда и водите. 

Отразени бяха всички становища и новата ревизирана версия на плана бе представена по време на 
заседанието на ВЕЕС на 8 октомври 2013 г. Паралелно с това имаше акция на Национално сдружение 
„Българско Черноморие“ срещу Плана с медийни публикации и становище в МОСВ, но това по 
никакъв начин не се отрази на положителното становище на експертите – членове на ВЕЕС, които 
одобриха плана, който в последствие бе утвърден от Министъра на околната среда.  

По другата дейност за която БФБ отговаря – организиране на срещи със заинтересовани страни, бе 
организирана среща с представители на МОСВ, РИОСВ и Дирекции на Природни паркове за 
демонстриране на добри практики при косене на тръстика, удълбаване на водни площи и поставяне 
на дивиатори по електропреносната мрежа. Срещата премина много успешно на 27 септември в ПЗЦ 
Пода. 

Проведоха се две заседания на Управителния съвет на проекта – през март и декември. След искане 
от страна на проекта, същият бе удължен до 31.12.2014 г. 

 

Име на проект: „ИЗСЛЕДВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ФИЛТРАТОРИ НА МОРЕТО – 
РИФОВЕ“ 

Донор: Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007 -2013 
Партньори:  
1. НПО Наше Море (ONG Mare Nostrum) – Констанца, Румъния; 
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2. Одеският клон на Института по биология на южните морета на Украйна; 
3. Държавен Университет ИЛИА – Тбилиси, Грузия; 
4. Черноморския Технически Университет - Трабзон, Турция 

Обща стойност: 528,480.12 EURO 

Финансиране за 2013: 97 958 лева 

Екип на БФБ: Петко Цветков, Юлия Йорданова, Снежа Иванова, Мариана  Стоянова, Димитър Кожухаров, 
Виктор Каракехайов  

 

На кръгла маса в Румъния проведена през Май, 2013 беше обсъден нов модел на изкуствен риф и 
всички партньори в проекта от Украйна, Румъния, Турция и Грузия  се съгласиха, че той е най-
подходящ за потапяне в Черно море. Други обсъждани теми: инструменти и методи за управление и 
мониторинг на изкуствени рифове; ролята и спецификите на различните заинтересовани страни и 
институции в региона. Бяха ревизирани и научните методи за изследване и мониторинг на 
изкуствените рифове.  

Бяха подготвени и финализирани доклади за нормативната уредба за изкуствените рифове в 
партньорските страни и обобщаващ доклад с анализ за района на проекта. 

Стартираха процедури за закупуване на рифово оборудване, както и процедури за закупуване на 
морско оборудване, необходимо при инсталация/потапяне на рифовете. 

Регулярните дейности по визуализацията и публичността на проекта включват интервюта, прес-
съобщения, статии в уеб-сайта на проекта. 

Проект РИФОВЕ беше представен на Евро-средиземноморската конференция, посветена на 
Управлението на изкуствени рифове в Марсилия, Франция.   

Подадени бяха два отчета за напредъка на проекта към финансиращия орган и подготвено искане и 
за национално съфинансиране от МРР по Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 
2007-2013”   

Поради забавяне на дейностите по проекта се обсъжда с партньорите и управляващия орган на 
програмата в Румъния удължаване срока на изпълнение на проекта в период от минимум 6 месеца.   

 

 
Име на проекта: „ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ГЛУХАР, ТРИПРЪСТ И БЕЛОГРЪБ КЪЛВАЧИ” 
 
Донор: Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” 
Партньори: няма 
Обща стойност: 437 962,69 лева 
Финансиране за 2013:  около 82 700 лв. 
Екип на БФБ: Димитър Плачийски, Катерина Ангелова, Стефан Аврамов, Георги Попгеоргиев, Петър 
Шурулинков, Десислава Живкова и други 
 
Общата цел на проекта е разработване на три плана за действие за опазване на видове: 

 План за действие за опазване на глухар  

 План за действие за опазване на трипръст кълвач 

 План за действие за опзаване на белогръб кълвач 
 
Проучване биологията, екологията, разпространението, относителната численост, лимитиращите 
фактори и хабитатните характеристики на глухар, трипръст кълвач и белогръб кълвач; 
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През 2013 година продължи работата по събирането и анализа на съществуващата информация за 
трите целеви вида. Приоритизирани са районите за проучване на видовете по години на база 
анализа на съществуващата информация и резултатите от проведените теренни проучвания от 
предходни години. Избрани и разписани са методиките за извършване на планираните за 
осъществяване по проекта теренни проучвания.  Сключени са всички планирани по проект договори 
с експерти и изпълнители по дейността. След процедура по ПМС 69 БДЗП ЕООД е избрано за 
изпълнител на проучванията и по двете позиции – Позиция 1 за теренните проучвания на трите вида 
птици и Позиция 2 теренни проучвания за индикаторната роля на глухаря. Сформираните екипи от 
ключови и полеви експерти извършиха проучвания в приоритизираните райони. Осъществявани са и 
теренни проучвания и контролни таксации за калибриране на методиките. Резултатите от 
проучванията осъществени през 2013 година са въведени в база данни и предстои техния анализ. 

 
Разработване на проекти на 3 плана за действие и приложения към тях 
През 2013 година продължи разработването и надграждането на чернови текстове за трита плана. 
Проведени са консултации с експерти на ИАОС и НПМ - БАН за методиките за проучване, които ще 
залегнат като текстове в проектите на планове за действие. Проведени са консултации на експерти на 
ДГС/ДЛС, РИОСВ, НПНМ - БАН и Национални паркове, относно мерките за опазване на целевите 
видове. Разработени са ГИС слоеве с променливи (горска база) за Националните паркове, като с това 
в завършена основата на ГИС базата данни. На тази основа са обновени и цифровите карти за работа 
на терен. Ежемесечно е интегрирана в ГИС среда събираната при теренните проучвания по проекта и 
валидирана биологична информация за трите вида птици. Цифровизирани са границите на типовете 
местообитания, установени в хода на проучванията за индикаторната роля на глухаря. 
 
 
Мерки за информация и публичност на проекта 
Спазват се всички мерки за информиране и публичност съгласно регламентите на ЕС и договора за 
БВФП. Подготвена и публикувана е информация за проекта на уеб сайта на БФБ. Разработена е 
листовка представяща проекта, която също е качена на страницата на БФБ. Поставена е 
информационна табела за проекта пред офиса на БФБ. Подготвени са информационни стикери на 
проекта за поставяне върху предстоящото за закупуване по проекта оборудване. Подготвени се 
текстове за включване в договорите с изпълнителите по проекта, които да изискват от тях също да 
спазват мерките за информиране и публичност. Организирана е пресконференция за стартиране на 
проекта. 

 

Име на проекта: „СТАРТИРАНЕ НА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ ЗА ЮРИДИЧЕСКА ЗАЩИТА НА 
ПРИРОДАТА“  

Донор: Фондация „Помощ за Благотворителността в България” (ФПББ) 

Партньори: няма 

Обща стойност: 12 000  

Финансиране за 2013: 2242,20 лв. 

Екип на БФБ: Петя Шереметова, Надежда Максимова 

 

Цел на проекта: Организиране на дарителска кампания за „Юридическа защита на природата” за 
събиране на средства за водене на дела за защита на природата с помощта на програмата „Да постигнем 
повече” – програма за обучение и подкрепа в набирането на средства на ФПББ 

Основни дейности по проекта: 

1. Изработване на приложение за кампанията с информация за юридическите успехи на Коалиция 
„За да остане природа в България” – justice.forthenature.org  
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2. Изработка на промоционални материали за популяризиране на кампанията – видео клип, 
банери, листовки, траспарант и др.  

3. Организиране на събития за популяризиране на дарителската кампания 

4. Търсене на партньорства за дарителската кампания и организиране на различни форми за 
дарителство – DMS кампания, Интернет кампания, Дарителство по ведомост и др.  

 
 

Име на проекта: „ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ”  

 

Донор: Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи в гражданското 
общество 

Партньори: Фондация Биоселена, WWF, Асоциация на парковете, БДЗП, ИАСЖР, ПроНатура-Швейцария, 
REDD-Швейцария, BirdLife Швейцария, SAVE Foundation 

Екип на БФБ: Румяна Иванова, Радостина Ценова, Десислава Живкова, Снежана Иванова, Владимир 
Милушев, Латинка Топалова – Жежиха, Катя Милушева, Таня Шнел, Росен Василев, Елица Иванова, 
Петър Тодоров, Мартина Колева, Петя Шереметова, Андриана Андреева, Бертран Сансонанс, Пиер Галан 

 
Компонент C.1 - за календарната 2013 г. са изпълнени следните дейности: 
 
През 2013 се разработиха две методики в рамките на компонента – методика за оценка на влиянието на 
пашата, свързана с изпълнението на агроекологичната подмярка „Традиционни практики за сезонна 
паша (Пасторализъм)  върху природните местообитания на територията на Национален парк „Централен 
Балкан” и методика за анализ на икономическия ефект от изпълнението на мярка 214 "Агроекологични 
плащания" от Програмата за развитие на селските райони за местното население на територията на 
община Карлово и община Троян; 
На тяхна база се проведоха теренни проучвания и се изработи доклад за влиянието на пашата, свързана 
с изпълнението на агроекологичната подмярка „Традиционни практики за сезонна паша (Пасторализъм) 
върху природните местообитания на територията на Национален парк „Централен Балкан”. Докладът 
съдържа ценна информация за влиянието на пашата върху екосистемите в защитената територия както и 
препоръки за бъдещо управление на високопланинските пасища на територията на НП „Централен 
Балкан”; 
Организира се обучение по адаптивно управление за експерти в сферата на опазването на околната 
среда. В обучението, което се проведе в периода 25-27 юни 2013г., участие взеха 10 експерта от 
държавната администрация и неправителствени природозащитни организации. 

По-късно през годината бе организиран и проведен 
международен семинар по адаптивно управление, 
свързан с устойчивото ползване на високопланинските 
пасища и осъществяването на подмярка „Традиционни 
практики за сезонна паша (Пасторализъм)“ от мярка 214 
"Агроекологични плащания". В периода 21 – 25 октомври 
в с. Рибарица семинара събра повече от 40 участника, 
представители на повече от 20 организации и институции 
от 10 различни държави. Теоретичните и практически 
сесии бяха водени от опитни, професионални обучители 
от Холандия, Гърция и Германия.  Участниците не само се 
запознаха с основните стъпки в прилагането на световно 

призната методика, но имаха и възможност сами да ги приложат на практика.  
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В края на месец октомври се проведе двудневен международен семинар по адаптивно управление, в 
който участие взеха 32 експерта от 10 държави. Семинарът бе шанс и за седмина българи да обогатят 
своите познания по тази световно утвърдена методика за разработване и изпълнение на 
природозащитни дейности и проекти. 
 
Компонент C.2.1 - за 2013 г. са изпълнени следните дейности: 
 
С помощта на експерта интерпретация и икономиста през 2013 г. се стигна до окончателен избор на 
място за изграждане на детската природна академия – информационният център на община Габрово в 
местността Узана. Академията ще бъде изградена в партньорство с Общината и със съдействието на 
другите две основни заинтересовани страни – дирекцията на парк Българка и регионалната дирекция на 
горите.  
През годината бе изработена и концепцията за обучителните модули на Академията. Съществена роля в 
нейното подобряване и финализиране имаше и швейцарският експерт Гидо Масе, който посети 
избраното място, запозна се с концепцията и предложи на екипа конкретни стъпки за нейното 
подобряване. 
На традиционният фестивал „Узана поляна“ широко беше популяризирана идеята за създаването на 
детската академия сред посетителите. 
Екипа на компонента подготви анкета с която да оцени нагласите, нуждите и знанията на местните 
туристи по отношение на района на Габрово и Узана. 
 
Компонент С.2.2 
 
При все по-засилващ се интерес продължи провеждането на традиционният ни курс по консервационна 
биология в Софийският университет. През годината се проведоха 20 лекции, изнесени от утвърдени 
учени, лидери на неправителствени организации и хора посетили интересни страни. 

Лагерът  завърши с полеви-обучителен лагер на хижа Амбарица. В него взеха участие 30 студента от 
различни университети. Програмата беше разнообразна като основните акценти бяха: 

 -  пет специализирани групи, водени от Експерт в определена област – Растения, Бозайници, 
Безгръбначни, Птици, Влечуги и Земноводни.  

 - Чистене на стара изоставена туристическа пътека, важна за логистиката на хижа Амбарица и 
най – подходяща при осъществяване на спасителни акции в района. 

- Курс по Първа помощ 

- Изграждане на компостер в полза на хижата 

- Презентации за биоразнообразието на НП „ Централен Балкан “ 

- Дискусии и игри на тема „Опазване на околната среда“, в които участниците даваха примери 
как помагат за опазване на биоразнообразието в ежедневието си. 

. 
Компонент С.3 
Института за изследване на обществата и знанието  проведе 6 фокус групи за установяване на нагласите 
на различни типове заинтересовани страни. 
 
Проведоха се Годишните награди за биоразнообразието под патронажа на швейцарският посланик; 
 
Проекта беше широко представен на няколко емблематични събития пред многобройни участници: 

 Фестивал на Зелениката – участвахме с щанд и работилница за работа с деца на поляната 

край Евринозово на 25 май. Включи се голяма група от БФБ, която представи проекта „За 

Балкана и хората“, експерти на БФБ имаха обучение за вело-маршрутите в парка, нощувахме в 

Бръшлян и се включихме и във вторият фестивален ден в с. Бродилово. 
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 Узана поляна фест – на 12, 13 и 14 юли имахме два щанда за представяне на проекта „За 

Балкана и хората“ (един с материали и един с продукти), както и работилница за работа с 

деца (в два дни), които преминаха при много голям интерес и с много висока посещаемост. 

Наш експерт имаше презентация за Екотуризма и интерпретацията. 

 Беглика фест – тази година нямаше фестивал, тъй като организаторите са на кръстопът как да 

продължат занапред с този формат, който набира все повече последователи, но задава и 

някои екологични въпроси. 

 Отново бяхме заедно и на втория Фестивал на кестена, който се проведе на 28 септември от 

17 часа в петричкото село Коларово. БФБ имаше цяла шатра, където разказвахме за кестените, 

птиците, растенията и пеперудите на Беласица. Изработихме картонени маски "Обитателите 

на ПП Беласица" и 3-D модели "Птиците на Беласица" и представихме изложбата ни 

"Беласица - най-новият природен парк в България". Разходка из дебрите на историческите 

забележителности на Беласица с нашия туристически маршрут „Пътувай в историята” и 

маршрут "Птиците на Беласица".  

 И тази година БФБ участва в "Дни на предизвикателствата" (4-5.12.2013, УАСГ) с презентация 

на тема "Има ли справедливост за природата", водена от Йорданка Динева от БФБ и адв. 

Свилен Овчаров от Зелените адвокати (http://ecopravo.blogspot.com). Те представиха 

юридическите успехи от изминалата година на Коалиция "За да остане природа в България" и 

подробности за дарителската кампания за "Юридическа защита на Природата" 

(www.justice.forthenature.org).  На щанда се представяше проекта За Балкана и хората, 

включително нашите книги, карти, пътеводители и годишния ни календар. 

За участието ни в различни събития бяха отпечатани различни информационни материали, които се 
радва на голям успех и достигнаха до хиляди хора;  
В рамките на компонента се организират регулярни, координационни срещи на Коалиция За да остане 
природа в България; Проведе се и една стратегическа среща за изясняване на основните приоритети за 
работа на Коалицията; Проведоха се 4 кръгли маси; Поддържа се сайта на Коалицията. 
Проведе се доброволческа акция в полза на местни розопроизводители като хора, поддръжници на 
Коалицията помогнаха на местните хора за събирането на розите. 

 

Име на проекта: „СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО И УСТОЙЧИВО МЕСТНО 
РАЗВИТИЕ В СТРАНДЖА ПЛАНИНА”  

Донор: Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн, 
Норвегия) - EEA Grants 

Партньори: Дирекцията на ПП „Странджа”, Българския национален комитет по програмата „Човекът и 
биосферата” на ЮНЕСКО и Директората за управление на природата (ДУП) към Норвежкото 
министерство на околната среда. 

Обща стойност: 519 780 евро  
Екип на БФБ: Радостина Ценова, Андриана Андреева, Петко Цветков, Десислава Живкова 

Премина одит на проекта през август, проведен от ОСЕС, който включваше работа в офиса на БФБ в 
София, посещение на място в офиса в Бургас и в района на ПП „Странджа“, среща с Дирекцията на 
парка и др. В резултат на одитния доклад БФБ има да възстановява 24 лв. непризнати като разход от 
проверените две верифицирани плащания – последното и предпоследното (с най-много позиции). 
Установени са някои неточности при провеждането на тръжните процедури, но без финансови 
санкции. 

С това проекта беше окончателно и успешно приключен. 

 

http://ecopravo.blogspot.com/
http://justice.forthenature.org/
http://www.justice.forthenature.org/
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Име на проекта „Национален координатор на CEEWeb for Biodiversity“ 

Донор: CEEWeb for Biodiversity 

Партньори: няма 

Обща стойност: 1350 евро 

Финансиране за 2013: 1350 евро 

Екип на БФБ: Петя Шереметова, Стефан Аврамов, Елица Иванова, Нели Николова 

Дейности за 2013 
1. Съдействие за активизиране на неактивните членове на CEEWEB в България; 
2. Търсене на потенциални членове на CEEWEB в България; 
3. Подпомагане на дейностите на CEEWEB в България: 

- разработване на две проучвания за възстановяване на местообитания в България; 
- разработване на две проучвания за осъществяване на зелена инфраструктура в България; 
- анализ на прилагането на препоръките на ЕК за отчитане на влиянието на земеползването, 
промяната на земеползването и горското стопанство за климатичните промени в България; 
 

Име на проекта: „Организиране на международно фотографско състезание“ 

Донор: CEEWeb for Biodiversity 

Партньори: няма 

Обща стойност: 3500 евро 

Финансиране за 2013: 3500 евро 

Екип на БФБ: Стефан Аврамов 

Дейности за 2013 
БФБ участва в детайлното планиране в организацията на международното фотографско състезание. 
Бе извършена активна информационна кампания включваща създаването на две събития в фейсбук  
https://www.facebook.com/events/381369245330430/ 
https://www.facebook.com/events/177877469083564/ 
3950 български профила бяха поканени да участват в българската страница и 432 чуждестранни 
профила бяха поканени да участват в английската страница. 
Информация беше разпространена и на уеб сайта на БФБ 
http://bbf.biodiversity.bg/indexdetail.php?id=6 и http://bbf.biodiversity.bg/indexdetail_art.php?id=853 . 
 
Двама представители на БФБ участваха в работата на журито. БФБ ще осигури наградите на 
победителите през 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/381369245330430/
https://www.facebook.com/events/177877469083564/
http://bbf.biodiversity.bg/indexdetail.php?id=6
http://bbf.biodiversity.bg/indexdetail_art.php?id=853
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ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА БФБ ПРЕЗ 2013 Г. 

 

 

 

Управителен съвет 

Бертран Сансонен 

Росен Василев 

Румяна Стоилова 

Буряна Конаклиева 

Пламен Димитров 

Красимир Дечев 

Готлиб Дандликер 

 

Изпълнително бюро 

Румяна Иванова  
Стефан Аврамов 

Радостина Ценова 

Йорданка Динева (в майчинство) 

Петко Цветков 

Десислава Живкова 

Изпълнителен директор 
Румяна Иванова  

офис координатор 
Управители на клоновете на БФБ: 

клон Странджа – Радостина Ценова 

клон Беласица - Латинка Топалова – 

Жежиха 

клон Източни Родопи - Стефан Аврамов 

клон Калиакра – Петко Цветков 

 

 

 
Експерти на БФБ: 

Андриана Андреева – PR и интерпретация  

Десислава Живкова – администратор проекти 

Таня Георгиева – Шнел – ГИС експерт  

Петър Тодоров – еколог 

Петя Шереметова – PR 

Катерина Ангелова – експерт европейско финансиране 

Мартина Колева – еко-туризъм 

Елена Урумчева – уредник център Калиакра 

Елица Иванова – организатор студентски лекции 

Дияна Костовска – ръководител проект  

Светла Далакчиева – отг. Природозащитни дейности 

Юлия Йорданова – финансов мениджър 

Росен Василев – координатор проекти 

 

Офиси на БФБ  

 

Централен офис София  

Регионален офис Бургас 

Регионален офис Благоевград 
Посетителски център Калиакра – с.Българево 

счетоводител 


