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Като неправителствена организация, регистрирана в обществена полза, всяка година БФБ внася в Министерството на
правосъдието отчет за своята работа и за финансовото си състояние. С известно прекъсване от няколко години, БФБ
възстановява традицията да отпечатва своя Годишен отчет и представя на вашето внимание Годишният отчет за 2009
и отделно този за 2010 г. Обратната страна на книжката съдържа Годишните отчети за двете години на английски език.

Отпечатването на Годишните отчети се осъществява в рамките на проекта на Българска
Фондация Биоразнообразие „Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно
развитие в Странджа планина”, осъществяван с финансовата подкрепа на Норвегия, Исландия и
Лихтенщайн чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

I. Контекст
В страната
Световна криза, световна епидемия и 20 години
преход - така отбелязоха анализаторите 2009
година. Под знака на надвисналата над страната
световна икономическа криза и свързаната с това
неизвестност стартира годината.
Ако бизнесът „замръзна” в началото на 2009-та и
в общи линии остана такъв през цялата година, то
политическите страсти се разгоряха с пълна сила.
През януари избухнаха големите протести срещу
правителството на тройната коалиция. На тях
властта отговори с насилие и полицейски произвол.
На 6 януари страната остана без синьо гориво. И
така 13 дни. Икономиката ни претърпя щети за
над 150 милиона лева. След кризата България започна
спешно да гради нови алтернативни газови връзки
с Румъния и Гърция. Газопроводите Набуко и Южен
поток станаха проекти с изключителен приоритет.
През годината българите три пъти отидоха до
урните за гласуване. На 7 юни избрахме новите
български евродепутати. Месец по-късно, на
парламентарните избори, ГЕРБ спечели убедително
изборите, но не с абсолютно мнозинство. Депутати
и министри станаха много от представителите на
местната власт. Така през есента на много места в
страната се стигна до частичен местен вот. София
за първи път си избра жена за кмет.
Една от основните теми веднага след идването на
новото правителство на власт, беше ревизията на
предишната. Само след няколко месеца, с обвинения
се оказаха бившият премиер Сергей Станишев
и трима министри от кабинета му. Пръв беше
обвинен земеделски министър Валери Цветанов
заради 15 замени на земи, подписани в деня преди да
влезе в сила забраната за такива замените. Заедно с
Цветанов обвиняем е и бившият шеф на Агенцията
по горите - Стефан Юруков.
Ирина Бокова оглави ЮНЕСКО - това е най-високият
ръководен пост в международните организации,
който българин някога е заемал. Изпълнителният
съвет избра Бокова за генерален директор на
организацията в драматични и безпрецедентни за
историята на ЮНЕСКО избори. Тя надделя над сочения
за фаворит кандидат на Египет в пет тура.

В последните месеци Европейската комисия
окончателно размрази 140 млн. евро по програма
САПАРД и вдигна запорът върху 127 млн. по ФАР.

В полето на
природозащитата
Годината започна с масови протести пред
Парламента срещу незаконните замени на гори.
Въпреки недемократичния и насилствен край на
протестите, ние постигнахме целта си - Народното
събрание гласува прекратяването на замените.
7 наказателни процедури бяха открити от
Европейската комисия срещу България
за
неадекватно опазване на мрежата от защитени зони
"Натура 2000".
МОСВ най-накрая обяви защитена зона Иракли–Емине
по Директивата за птиците на мрежата Натура
2000. За съжаление, заповедта за обявяване съдържа
правен прецедент - опит да се подчини европейското
законодателство на общински решения. Според нея
е забранено строителството и унищожаването
на хабитати в зоната, докато общината Несебър
не реши друго. Засега Европейският съюз започна
процедура срещу България заради унищожението на
река Вая и незаконния строеж на Суис Пропъртис в
местността.
В националните паркове Рила и Пирин апетитите
за огромни ски зони станаха неконтролируеми и
доведоха до изграждане на множество незаконни
хотели и съоръжения.
Представители на Коалиция "За да остане природа
в България" участваха в Комисията по петициите
на Европейския парламент при разглеждането на
петицията за спиране на незаконното строителство
в Рила. Пряк резултат от работа с депутатите
от Европейския парламент беше стартирането
на наказателна процедура срещу България заради
незаконното строителство в Рила.
През годината главоломно нарасна броя на проектите
за възобновяеми енергийни източници разрешавани
без никакви оценки за въздействие и кумулативен
ефект върху защитените зони. На това основание
е стартирана другата наказателна процедура на ЕК
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срещу България - за зона "Калиакра".
Темата стана още по-дискутирана заради провелата
се в Копенхаген среща на 193 лидери на държавичленки на ООН. Освен официалната делегация, която
участва на официалните преговори, български
представители имаше и на гражданските акции и
паралелния климатичен форум. Девет представители
на неправителствени организации от България
участваха в най-голямата досега в световната
история демонстрация, призовала световните
лидери за незабавни и реални мерки за ограничаване
на парниковите емисии на икономиките.

II. 2009 за БФБ
За Фондацията 2009 г. беше белязана със сериозни
структурни промени в управлението. Беше създадена
нова управленска структура - Изпълнително бюро
(ИБ), което има за цел да осигури по-ефективно,
съвместно управление на Фондацията. Негови членове
са Изпълнителният директор, координаторите на
тематичните направления и клоновите управители.
Създаването на ИБ е израз на желанието на екипа
на Фондацията да изработи и приложи нови подходи
във вземането на решения, комуникацията и
мониторинга, които да повишат капацитета и
ефективността на организацията.
Другата много важна характеристика на 2009 беше
разработването и спечелването на първите големи

европейски проекти към Оперативна програма
"Околна среда", Оперативна програма "Човешки
ресурси" и финансовият механизъм на Европейското
икономическо пространство.
И не на последно място годината премина и под
знака на подготовката за прилагане на нова БългароШвейцарска програма. БФБ изигра решаваща
координационна роля, която позволи водещи
екологични НПО да разработят в партньорство
проект, който беше предложен и приет от SDC. В
процеса участваха и ще продължат да участват
БФБ, Асоциацията на парковете в България, WWF,
БДЗП, Биоселена и Асоциацията за развъждане на
местни – автохтонни породи.

III. Преглед на регулярните дейности на
БФБ
ПР и образователни
дейности
През 2009 БФБ беше много активна в образователните дейности, благодарение проекта „Извънкласни дейности за развиване на екологично съзнание,
творчески умения и широка природозащитна култура
у ученици в Пловдивска, Бургаска и Благоевградска
област”, финансиран от Европейския социален
фонд и ръководен от Катерина Ангелова. Освен
традиционното състезание Натура 2000 за ученици от 7 до 12 клас, в няколко пловдивски училища
бяха организирани и кръжоци за по-малките „Биораз4

годишен отчет 2009

нообразие и творчество”, които развиват творческите
умения на децата и ги учат за природата. С този проект
затвърдихме силните си позиции в района на Пловдив,
Благоевград и Бургас, но е важно да намерим финансиране
и да продължим и през следващите години.
Лекциите в Биологическия факултет на СУ „Св.Климент
Охридски” се радват на все по-голям интерес. До май
продължиха лекциите за учебната 2008-2009 година.
През октомври стартира новия курс „Опазване на
биоразнообразието и защитените територии”, който
тази година се организира съвместно с БДЗП. Паралелно
в Благоевград започна образователна програма за млади
природозащитници, която включва лекции и излети на
открито. Участниците ще поставят къщички за птици
и прилепи, ще научат за действащи проекти и как могат
да се включат в тях. Сред организаторите освен БФБ са
и Регионален исторически музей – Благоевград, Българско
дружество за защита на птиците, Фонд за дивата флора
и фауна. През май традиционния младежки лагер „Картали
2009” събра рекордните 120 човека с разнообразни
интереси, свързани с живата природа.

Печатни издания на БФБ:
• През април издадохме книжката „Биосферните резервати – повече от защитени територии” в тираж
1000 броя.
• В печатница е изданието “Интересните растенията на Беласица”, което се подготвя от Латинка Топалова
и екип ботаници.
• Автори на най-новата книга на БФБ „Флора на Пловдив” са проф. Илия Чешмеджиев и Росен Василев. На
повече от 300 страници, богато илюстрованото издание представя изключителното разнообразие на
растенията в най-красивия град на България - Пловдив. Изданието е предназначено за специалисти в
областта на биоразнообразието и растителните ресурси, за любителите на декоративните растения и
за всички ценители на природата. То е полезно и за студенти, изучаващи естествени науки.
• Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове природни местообитания
и видове по Натура 2000 в България (резюме) – на български и английски език
• Книжките за самоподготовка за състезанието Натура 2000 - „Природа под закрила в Бургаска област”,
„Природа под закрила в Благоевградска област”, „Природа под закрила в Пловдивска област”.
• Карта и дипляна за Драгоманско блато (издание на Балкани, в партньорство с БФБ и Община Драгоман)
• Карта и дипляна за Чепън планина (издание на Балкани, в партньорство с БФБ и Община Драгоман)
• Туристическа карта на ПП Беласица (на български и английски език)
• Редица материали бяха подготвени за Коалицията „За да остане природа в България” по норвежкия проект,
ръководен от БФБ – календарчета, тениски, торби, папки, стикери.
• Експерти на фондацията участваха в разработването на учебно помагало „От Осогово до Беласица
за деца”, което включва книга за учителя и Малък пътеводител в биоразнообразието „От Осогово до
Беласица”. След тестване в 10 моделни училища, помагалото ще бъде издадено през 2010 г.
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БФБ стартира проект за Странджа, финансиран от
ФМ на ЕИП, във връзка с което организира специална
пресконференция в Бургас през октомври, в която
участва екипът за управление, норвежкия партньор от
Дирекцията за управление на природата, Директора
на ДПП Странджа и на РУГ Бургас. Като резултат
имаше повече от 20 публикации и отразявания в
електронните медии.
БФБ и тази година се включи в организирането и
провеждането на Беглика фест 2009 (5 - 9 август),
който се проведе в защитената местност
Батлъбоаз край язовир Голям Беглик, Западни Родопи.
Екипът на фондацията се включи и във Фестивала на
Зелениката, който се радва на огромен интерес и се
организира в средата на май от ДПП Странджа.
Подобрена беше интернет страницата на БФБ
www.bbf.biodiversity.bg . Уеб-порталът за Беласица
(http://belasitsa.com), след приключването на проекта
на Пирински туристически форум, беше официално
дарен на БФБ – клон Беласица
2010 е обявена от ООН за Международна година
на биоразнообразието и БФБ ще насочи своите
дейности за популяризирането на инициативата и
всичко, свързано с биоразнообразието. Както винаги
започнахме с отпечатването на календара за 2010 г.,
който е посветен на Международната година на
биоразнообразието.

Опазване на видове
БФБ участва в работата на Националната работна
група за прилагане на Плана за действие за дивата
коза и в разработването на План за действие за
глухаря в Родопите.

Защитени територии
През годината БФБ разработи и депозира в
МОСВ документация за защитена местност
„Бойник планина”, подпомогна разработването на
документацията на ЗМ „Соскучански дол” на община
Смолян и РИОСВ Смолян, лобира със заместник
областния управител на Област Кърджали за
обявяването на ЗМ „Мъгленик” и поиска назначаване
на комисия за защитена местност „Герзовица”.
Всички тези процедури обаче са блокирани от Михаил
Михайлов, началник отдел „Защитени територии”
към МОСВ (сега ИД Началник НСЗП), заради отказът
му за обявяване на нови защитени територии.
БФБ консултира заданията за планове за управление
6
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на ПП Беласица и НП Централен Балкан и голяма част
от предложенията ни бяха приети.
Представители на БФБ участваха в семинар на
Еуропарк за представяне на европейска харта за
устойчив туризъм в защитени територии. Еуропарк
работи активно по трансгранични програми и
проявява интерес за сътрудничество с България.
Участвахме и в Конференция в Прага за запазване на
дивите места в Европа, която е част от процес,
който трябва да осигури опазването на малкото
останали диви територии в Натура 2000.
Представител на БФБ участва в мисия на френската
фирма ACT Consultants за проучване на горите в
резервата Камчия. В резултат беше получена информация за собствеността на дюните на Камчийски
пясъци, която е използвана за сигнал до ЕК.

Политики и
законодателство
И през 2009 г. продължихме с кампанията за Закона
за горите. Активното медийно участие даде своя
резултат и законът стана факт на 21 януари.
Вследствие на писмо до Г. Пирински (Председател
на Народното събрание) и ДАГ за замените на гори,
Агенцията по горите ни покани да участваме в
работна група за Закона. В отговор на публикациите
в медиите ДАНС започва проверки в МЗХ и ДАГ,
които спряха серия от бъдещи антидатирани
замени. Участието ни в пресконференция на ГЕРБ за
замените на гори доведе до влизане на кампанията ни
за борбата с „заменките” в предизборните програми
на ГЕРБ и Синята коалиция.
Разработихме 2 писма по проблеми на ОПОС до МОСВ,
М. Плугчиева и три дирекции на ЕК, в отговор на
които М.Плугчиева назначи среща с представители
на Министерствата и последваха радикални промени
в прилагането на ос 3 на ОПОС.
В края на годината предприехме активна кампания
срещу промени в Закона за лова. Изпратихме
обосновки на предложенията си до ДАГ и МОСВ и
въвлякохме Euronature в кампанията, които също
изпратиха писма до МОСВ и Парламента и лобираха с
ЕК. В резултат на всичко това, усилията ни се увенчаха
с успех - Законът бе гласуван в началото на ноември
и публикуван в края на месеца, като сроковете за лов
на водоплаващ дивеч не бяха удължени.
Подготвихме и участвахме в протестни действия
срещу уволнението на директорите на три

природни парка. След масови улични протести и
среща с М. Плугчиева за обсъждане на уволненията,
усилията на цялата Коалиция бяха възнаградени и

директорите на ПП Витоша, Странджа и Врачански
Балкан запазиха постовете си.

IV. Преглед на проектите на БФБ
През 2009 г. БФБ реализира 33 проекта в четирите си основни тематични направления - "Защитени
територии и видове", "Натура 2000 и Зелен пояс", "Коалиции", "Връзки с обществеността и образователни
програми". Основните от тях са:
1. Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно
развитие в Странджа планина
След 15 години активна дейност в района на природен парк „Странджа”, БФБ стартира нов двугодишен
проект за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие. Средствата за реализацията му са
осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн,
Норвегия) и са в размер на 519 780 евро.
Целта на Проекта е постигане на хармонично съжителство между хората и природата в Странджа чрез
демонстриране на ползите за местните хора от защитените територии и активното им въвличане в
опазване на биоразнообразието.
Проектът се изпълнява от БФБ в партньорство с Дирекцията на ПП „Странджа”, Българския национален
комитет по програмата „Човек и биосфера” на ЮНЕСКО и Департамента за управление на природата към
Норвежкото министерство на околната среда. Цялостното управление се осъществява от БФБ чрез
централния офис в София и новосъздадения офис в Бургас.
До този момент e сформиран Екипът за управление на проекта (координатор на проекта, Регионален
фасилитатор, технически сътрудници в Бургас и София, счетоводител, PR експерт, експерт Биологично
разнообразие) и от септември активно функционира Регионалния офис на БФБ в Бургас.
Проведени са редица срещи с местните заинтересовани страни и партньори, включително кметове на
общини, директори на регионални и местни институции, местни предприемачи и др. След официалната
среща между БФБ, НСЗП и Норвежкото посолство, представителите на МОСВ изпратиха официално писмо с
ангажиментите си по проекта.
Проведени са консултации с партньорите по проекта за изясняване на обхвата и специфичните проучвания по
отношение на системата за мониторинг и развитието на ГИС.
Специална пресконференция бе организирана за
регионалните медии в Бургас през октомври, в
която участва екипът за управление, норвежкия
партньор от Дирекцията за управление на природата,
Директора на ДПП Странджа и на РУГ Бургас. PRекспертът участва в 3-дневно обучително пътуване
за местните хора, организирано от ПП "Странджа" в
Рила и Пирин, за да се сравни нивото на предлаганите
туристически услуги в малки подобни селища. През
декември НЦИОМ проведе социологическо проучване
за нуждите на проекта в 4 района – Средец, Приморско
(нови за БФБ) и Царево и Малко Търново (в които
работим от много години). Резултатите показват
Българска фондация Биоразнообразие
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непознаване както на идеята за биосферни паркове, така и на природния парк като цяло (въпреки неговото 15
годишно съществуване).
Започна процесът на идентифициране на местните предприемачи (хора и семейства), които са стартирали
природосъобразни бизнеси. Идентифицираните местни хора ще бъдат включени в обучения, учебни пътувания
и други дейности по проекта. Нови 5 обекта в Граматиково, Бръшлян и Ковач бяха сертифицирани с
регионалната марка „Странджа” през ноември.

2. За да остане природа
Средствата по проекта са осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
и са на стойност 83 995 евро за период от две години. Основната цел е развитие на структури на гражданското
общество за ефективно опазване на природата в България. Изпълнява се в партньорство с Асоциацията на
парковете в България, ЕС “За земята” и "Планини и хора".
До момента са извършени следните дейности:
Укрепване и повишаване на
капацитета на Коалицията
Проведено е стратегическо планиране на Коалицията
„За да остане природа в България”, на която са поканени
всички членове и приятели на Коалицията. Проведени са
3 обучения за активистите и експертите на Коалицията
в София: Правна защита за околната среда; Рискове и
заплахи от въвеждането на ГМО; Как се организира голяма
публична акция?.
Разработва се стратегия за привличане на средства за
финансиране дейностите на Коалицията посредством
преки дарения на граждани и дарения по ведомост. Изработен е етичен кодекс и са направени първи
стъпки за взаимодействие с бизнеса.
ПР и широка комуникация на проблемите,
решенията и акциите
Проведоха се 8 големи акции: Планиниада на Витоша, Ден на Земята, Почистване на плажа на Иракли,
Концерт в град Сандански, акция-шествие за Рила, Иракли и Витоша и Национален поход „Обичам Рила,
ходя пеша”, концерт, изложба и транспаранти за Деня на Земята, Честване на международния ден на
Черно море в Балчик.
Разработена и обсъдена е комуникационна стратегия на Коалицията с послания към всяка една
заинтересована група и SWOT анализ на външната и вътрешната комуникация и публичния облик на
Коалицията.
Изготвени са 10 броя информационни бюлетини, 7 от тях вече са преведени на английски език. Бюлетините
съдържат обобщена информация за събития и новините от последния месец и целят да информират
хората за резултатите от общите ни действия.
Изготвяне на научни становища и провеждане
на изследвания в кампаниите за опазване на природата
Към момента в сътрудничество с академичната общност са извършени теренни изследвания и са
изготвени алтернативни екологични оценки за въздействието на конкретни планирани или извършени
проекти в следните „горещи точки”: въздействие на планирани вятърни електроцентрали върху
биоразнообразието и птиците в Източни Родопи, въздействие в следствие от планирани и стартирали
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на терен ски проекти върху приоритетни видове птици в Рила и Родопите, възникнало въздействие в
следствие от ски пистите върху тревните местообитания в ски зона Банско в НП Пирин, възникнало
въздействие в следствие от изграждането голф комплекси и вятърни турбини върху тревните
местообитания в защитени зони Калиакра, Камчийския пясъци и Белите скали, изследване на смъртността
в следствие от изграждането вятърни турбини върху птици.
Watchdog на институциите
Изготвена е нова жалба до ДГ „Околна среда” относно непълно транспониране на Директивата за
хабитатите в Наредбата по оценка за съвместимост с Натура. Жалбата е регистрирана в ЕК като
основателна.
Подготвена е допълнителна информация по 4 наказателни процедури: Рила, Камчийския пясъци, Калиакра и
заменки на гори. При изготвянето на жалбите са правени консултации с юристи.
Състояха се две срещи с представители на Европейската комисия и Парламент: едната в Брюксел,
където представители на Коалицията „За да остане природа в България” присъстваха на заседание на
Комитета по петициите и една в София, по покана на ЕК, с представители на институциите, които
разглеждат нашите сигнали и жалби.
Работа с местните общности
Проведено е представително социологическо анкетно проучване за нагласите на местните общности по
отношение ползите и ограниченията от включването на частна собственост в мрежата от защитени
зони Натура 2000, както и отношението на местните общности към реализиращи се, планирани или
потенциални инвестиционни намерения в сферата на бизнес, използващ природата като основен ресурс
в съответния регион в 11 общини в пет региона с богато биоразнообразие и множество планирани
мащабни масови проекти: Черноморие (северно и южно), Рила, Пирин, Родопи, както и фокус групи в 2 от
местата: Банско и Несебър.
3. Кампания „За да остане природа в България”: увеличаване на подкрепата въвличане на научните среди, отговорния бизнес и граждани от цялата
страна
Проектът е финансиран от Фондация Институт
„Отворено общество” и е на стойност 14 970 лв. за
периода февруари – декември 2009. Основната му цел
е да се осигури дълготрайна и ефективна защита на
природата и хората в България.
По време на проекта е търсена съвместната работа на експерти от НПО и експерти от научните
институции и университети. Въпреки полученото
съдействие по конкретни въпроси: изследване на
въздействието върху местообитанията в защитените зони „Камчийски пясъци” и Белите скали, изследване на въздействието от планираните ски писти и
съоръжения в защитена зона Рила върху приоритетния
вид кафява мечка, все още не е установен постоянен
механизъм за обмен на информация. Предстоят
промени както в Закона за опазване на околната
среда, така и в Закона за биологичното разнообразие,

като за първия вече са внесени писмени предложения
от Коалицията „За да остане природа в България”
за изменение на процедурата в посока премахване
на финансовата зависимост между инвеститора и
експерта, нает да изготви доклада за въздействието
върху околната среда.
Предприети са стъпки за представяне на проблема
Българска фондация Биоразнообразие
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с некачествените оценки за въздействие върху
околната среда на европейско ниво от партньори
на БФБ от Мрежата на Централна и Източна Европа
(CEEweb) на среща на Директорите на Националните
служби по защита на природата в Брюксел, както
и на среща за европейските диви територии,
организирана от Европейската комисия в Прага.
Изпратена е допълнителна информация по заведени
в ЕК жалби за унищожаване на природата в защитени
зони от мрежата Натура 2000 в България по три
случая: Камчийски пясъци, Калиакра и покритие на
Натура 2000 мрежата за мечката. През тази година
всъщност стартираха 7 наказателни процедури

срещу България, заведени по предоставени от
Коалицията „За да остане природа в България” данни
през изминалите месеци и години.
По време на проекта е осъществена първата среща
между представители на природозащитните НПО
и бизнеса, като е намерена допълнителна подкрепа
от международната ПР асоциация ИПРА. В рамките
на дейностите по изработване на стратегия и
вътрешни правила за диалог с бизнеса е изготвено
представяне на Коалицията, етичен кодекс и
обща позиция за зелената корпоративна социална
политика.

4. ELBARN работна среща за Югоизточна Европа
Целта на паневропейският проект ELBARN е да
създаде мрежа от спасителни станции – “Ноеви
ковчези”, участващи активно в опазването на
автохтонни породи в естествената им среда.
Работната среща на държави от Югоизточна Европа,
която се състоя в Благоевград от 7 до 10 май
2009 г. е важна стъпка в посока към опазването на
стари породи и разпространяването на информация
относно Европейското законодателство и примери
на добра практика. В работната среща участваха
35 експерти от 10 страни. Местният партньор в
организирането на срещата бяха Българска фондация
Биоразнообразие и Сдружение Семпервива.
Целта на проект ELBARN е да подготви необходимата
инфраструктура и логистика във всяка Европейска
страна в случай на протичане на най-лошия сценарий,
застрашаващ съществуването на редки породи.
Фондация Евронатур, Европейската фондация SAVE
както и партньори от южна, централна и западна
Европа работят по проекта с финансовата подкрепа
на Европейския съюз.

На базата на сравнение с останалите части от
стария континент, участниците в работната
среща ELBARN определиха особеностите за
района на Югоизточна Европа, произхождащи от
характерните за тази област големи наводнени
или сухи пасища. Много често тези пасища са
изоставени и обрасли и изискват традиционна
паша, която може да бъде осигурена от местни
породи и тяхното добро управление. Участниците в
срещата установиха също, че спасителните ферми
и институции, познати в други части на Европа и
като туристически атракции и места за провеждане
на образователни дейности, са почти непознати в
България и съседните страни.
Връхна точка в работната среща беше посещението
на българската неправителствена организация
Семпревива и създадения от нея спасителен център
за застрашени редки породи в България в село Влахи,
близо до Кресна. Екипът на ELBARN и присъстващите
експерти оцениха центъра във Влахи като отличен
пример за спасителен център.

5. Изграждане на читалищни центрове в помощ на природосъобразния поминък
на местните хора в Подгорието
Проектът е финансиран от Социален инвестиционен
фонд и се изпълнява от БФБ - клон Беласица в
партньорство с Община Петрич.
Основната цел на проекта е да се оборудват
читалищата в подгорските села на Беласица, да
се повиши капацитета на техните служители и да
създаде възможности за алтернативен поминък на
безработни в района, чрез култивиране на лечебни
растения.
По проекта се оборудваха 5 читалища с компютри,
10

годишен отчет 2009

принтери и копирни машини и се проведе обучение
по компютърна грамотност за читалищните
секретари.
За съжаление този малък проект се превърна в първия
неизпълнен проектен ангажимент на БФБ. Поради
несправяне и неизпълнение в срок на предвидените
дейности, проектът беше прекратен и към
Фондацията беше отправена нотариална покана за
възстановяване на преведените авансово средства.

6. Извънкласни дейности за развиване на екологично съзнание, творчески
умения и широка природозащитна култура у ученици в Пловдивска, Бургаска
и Благоевградска област
Проектът е финансиран от Европейския социален
фонд чрез Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” и е на стойност 49 875 лв.
Основната му цел е създаване на масово приложим
модел за извънкласна работа с деца областта на
биоразнообразието и творчеството и включване
на голям брой ученици в областни състезания за
популяризиране на Европейската екологична мрежа
Натура 2000.

В изпълнение на проекта са реализирани следните
дейности:
Разработена е методика и учебна програма
за провеждане на кръжок „Биоразнообразие и
творчество” с деца от трети и четвърти клас.
Разработена е учебна документация за всяко
планирано занятие на кръжока.

Разработените предварителни програма и методика
за провеждане на кръжок „Биоразнообразие и
творчество” бяха изпитани на практика от 4
пилотни кръжока в трите училища-партньори от
Пловдив през учебната 2008/2009 година. В тях се
включиха 79 деца от трети и четвърти клас.
Разработи се цветна книжка - учебно помагало за
работа в кръжок „Биоразнообразие и творчество”.
Разработи се книга за учителя по методиката и
програмата за провеждане на кръжока „Биоразнообразие и творчество”.
Закупиха се книги, албуми и нагледни материали
за биоразнообразие и изобразително изкуство за
библиотеките и учебните кабинети на училищата
партньори от Пловдив.
Проведе се областно ученическо състезание
“НАТУРА 2000” в Благоевградска област, в което бяха
въвлечени 750 деца от 7 до 12 клас от 38 училища от
областта. През 2009 г. състезанието се проведе за
втори път, като първото му провеждане беше през
2007 г., когато в него се включиха 600 ученика.
„Натура 2000” се проведе успешно в Бургаска и
Пловдивска област, въпреки затруднената обстановка и двуседмичната грипна епидемия, която
съвпадна с обявяването на състезанието. И в двете области състезанието също се провежда за
втори път. Тази година участваха 262 ученика от
Бургаска и 344 от Пловдивска област. БФБ работи
за превръщането на състезанията „Натура 2000”
в традиция и ще продължи да търси финансиране за
провеждането на състезанието и през следващите
години.

7. Развитие на екотуризма, като основно средство за опазване на
биоразнообразието на Западните гранични планини
Проектът е финансиран от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд и е на обща стойност
104 000 лв. Основната цел на проекта е опазване на биоразнообразието на Западните гранични планини
(Осогово, Влахина, Малешевска и Огражден) чрез създаване на условия за развитие на екотуризъм.
В рамките на проекта се реализираха следните дейности:
Разработи се система от различни по вид и сложност маршрути - водни, велосипедни и пешеходни.
Пешеходните са един в Малешевска планина и един на границата между планините Огражден и Малешевска.
Колоездачните са един за подготвени велосипедисти (разположен във Влахина планина) и един полек, преминаващ по дигата на р. Струма от гр. Кресна до гр. Струмяни, а водните - един екстремен в
Кресненското дефиле и един по-лек, насочен към семейства с деца в участъка от гр. Кресна до гр. Струмяни.
Българска фондация Биоразнообразие
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Маршрутите бяха маркирани с участието на 48 доброволци от цялата страна.
Изработени са информационни табла за подходите към маршрутите и метални стрелки според изискванията
за маркировка на БТС.
За популяризиране на района на Западните гранични планини, маршрутите и условията за туризъм в него е
разработен електронен пътеводител www.trips.biodiversity.bg . От него могат да се отпечатат описанията
на маршрутите като брошура.
Създаде се Фонд за опазване на природата, в който да се привличат средства от различните заинтересовани
страни в района (предимно от туристическите фирми), с който да се създаде обща отговорност към
опазване на природата в района и поддържане на създадените маршрути и информационната им система.
Информационен център Струмяни, като единствена информационна точка в района беше оборудван с
демонстрационни компоненти за енергийна ефективност.
Проектът успя да промени донякъде отношението на местните хора към туризма, които поради граничния
характер на района, никога не са били посещавани от туристи и туризмът като цяло е много далечна тема
за тях.

8. Балканският Зелен пояс в Осогово
Процесът по изпълнение на дейностите на проекта съвпадна с предизборния период и провеждане на национални
и европейски избори в България.
• Да се предостави информационна основа за опазване на биоразнообразието, интегрираното
управление и устойчивото ползване на природните ресурси в региона.
Проведено беше кратко изследване на българските условия за изпълнение на проекта (в рамките на "Осогово
в Зеления пояс") във връзка с използването на услугите на горските екосистеми за СО2 запор и финансовите
механизми за подпомагане на тези процеси Интересът към практики, свързани с намаляването на последиците
от изменението на климата върху биологичното разнообразие и използването на потенциала на горските
екосистеми за улавяне на въглерода довели до включването на БФБ представител в работната група за
климатичните промени, инициирани от МОСВ.
• Изработване и използване на ГИС база данни
Подготовката на карта в ГИС формат за типовете местообитания
продължава и през 2009 г. чрез събирането на допълнителни
полеви данни, проверки на анализ на сателитни данни. Работата
се състои от: Преименуване на някои класове, които ясно
представляват тип местообитание; Сливане на някои класове в
един тип местообитание с име и код; Разделяне някои класове според
надморската височина на разпределение и даване на различни имена
и кодове на местообитанията; Обединяването на всички класове в
един векторен слой.
• Подобряване на системата от защбитени територии в региона, с участието на местните
заинтересовани страни.
През отчетния период екипът на БФБ участва в публично изслушване по ОВОС и Оценка за съвместимост
съгласно член 6 на Директивата за местообитанията, свързани с проект за изграждане на мини ВЕЦ на
р. Елешница, община Невестино и подготовка на становища по изграждане на вятърни паркове в Осоговска
планина на територията на община Кюстендил.
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• Засилване на регионалното и трансграничното сътрудничество и повишаване на
административния капацитет за управление на защитените територии и устойчиво
ползване на природните ресурси.
Среща между Волфганг Fremuth, FZS, ръководителя и асистента на проекта, Михаил Михайлов, началник на
Националната служба за защита на природата, МОСВ и други служители на НСЗП. Основните дискутирани
въпроси бяха: политиката на НСЗП по отношение на ЗТ, Натура 2000 и управление на местата в Осоговската
планина, Балканския Зелен пояс " и неговата роля. Беше уточнено, че сегашната стратегия на МОСВ не е за
обявяване на нови големи по мащаб ЗТ, които се припокриват със съществуващите Натура 2000 в България, а
само малки защитените територии могат да бъдат предложени, когато са открити ценности от национално
значение. По-нататъшното зониране на района, включително разработване на План за управление на Натура
2000 зоната, съгласно националното законодателство, може да бъде вменено на БФБ ако се депозира в МОСВ
официално искане.
По време на редовното заседание на Комитета за координация на заинтересованите страни в Македония,
в срещата взеха участие някои ключови заинтересовани лица от България: отговорния за Зеления пояс от
МОСВ; областният управител на Кюстендил; РУГ; общините Кюстендил и Невестино. Срещата се проведе на
23-ти ноември 2009 година.
• Изработване на комуникационна стратегия - Социологическо проучване
Въпросът за възможностите на устойчиви форми на туризъм и прилагането им доведе до срещи с
представители на Дирекция "Туризъм” - община Кюстендил и на Съвета по туризъм, което доведе до планиране
на образователна среща в началото на 2010 година.
По отношение на лова и дивеча, предварителни консултации са направени с Регионална дирекция по горите и
кметовете на околните села.
• Практическо обучение за учители по биология от района на "Осогово"
Подготовка и провеждане на практическо обучение на терен за опазване на биологичното разнообразие и
наблюдение на конкретни представители на орнитофауната и флората в района на планината Осогово.
Полевото обучение се проведе в офиса на Държавната туристическаа агенция в планината Осогово между
07.07-09.07, 2009. Обучението се организира в сътрудничество с партньорския проект за изготвяне
на обучителна програма и пътеводител за учители "Осогово, Беласица и Огражден за деца" на Регионалния
екологичен център за Централна и Източна Европа и БФБ.
• Образователна програма по околна среда за училищата
Клубът по екология на V Основно училище Христо Ботев в Кюстендил бе подкрепен: серия от полеви експедиции
(за запознаване с биоразнообразието в района на Осогово, наблюдения на птици, идентифициране на растения,
гъби, водорасли и животински видове, методи за изследване и идентифициране на безгръбначни) с подбрани
ученици бяха организирани. Експерти от Българската академия на науките, Софийския университет и БФБ
бяха включени.

9. Опазване на глобално значимо биоразнообразие на планината Беласица чрез
въвличане на местните общности в развитие на екотуризма
И през 2009 г. проектът продължи с новаторската си дейност по изграждането на условия за устойчив
туризъм в Беласица. Местните хора бяха въвлечени в множество дейности:
• Усъвършенстване на човешките ресурси за устойчиво развитие и опазване на природата
Проведени са 25 информационни срещи и консултации на доставчици на екотуристически продукти и услуги,
както и на потенциални такива. Повече от 100 души са директно въведени в принципите на устойчивия
туризъм - възможностите за опазване на биоразнообразието в Беласица и увеличаване на ползите за местното
Българска фондация Биоразнообразие
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население от това. Над 50 души са запознати с възможностите да подобрят енергийната ефективност в
дома или на работното си място.
40 ученици от община Струмяни участваха в посещение на тематичната пътека „Пеперудите и цветята
на Беласица” и повече от 70 деца бяха запознати с тематичните пътеки и биоразнообразието на Беласица в
лятната школа в РИМ- Благоевград.
• Развитие на туристически услуги и инфраструктура
Основна цел на проекта е да превърне ресурсите в услуги, така че местното население действително да има
шанс да се облагодетелства от тях. Това включва разработване на маршрути за вело- и пешеходен туризъм,
създаване на тематични маршрути, включване на културноисторически паметници при посещения на туристи, демонстрации
на местни занаяти, фолклор, традиционни ястия и др. За целта
бяха разработени два нови интерпретативни маршрута: пътека
„Приятели” и „Пътека на мравката”.
Извън планираните дейности по проекта, след редица консултации
с експерти и служители на ДПП „Беласица” беше оценена
необходимостта от създаване на Стратегия за информационно
обезпечаване на района на Парка. Основната цел на тази стратегия
е да допринесе за изграждането на единен образ на района на
Природен парк „Беласица” чрез създаване на утвърдена система от
правила за вида и начина на разположение от табла, табели, знаци и
туристическа маркировка. Разработената стратегия е обсъдена с ДПП „Беласица” и приета като официален
документ. Тя е представена от Дирекцията пред всички заинтересовани страни в района.
Разработен е ГИС-модел и карта с новомаркираните туристически маршрути. Поставени са 11 информационни
табла с туристическа карта на маршрутите – в центъра на всяко село и в близост до х.Беласица и х.Конгур.
По маркираните къси маршрути са поставени 30 насочващи табелки.
Подготвена е постерна изложба за Природен парк „Беласица”.
• Дейности, свързани с подобряването на енергийната ефективност на къщи за гости и
обществени сгради
Монтирани са бойлери за топла вода със слънчеви панели на къщи за гости, детски градини и на сградата
на Дирекцията на ПП „Беласица”. Проведени са 20 информационни срещи и лични консултации с различни
заинтересовани страни за дискутиране на връзката между биоразнообразието и промяната на климата.
• Изработване на маркетинг план
Изготвени са 6 програми за краткосрочен престой (3 дни) и 1 програма за по-дълъг престой (от 5 до 7 дни в
района). Програмите са представени пред заинтересовани туроператори.
Издадени са карти на маршрутите, информационни дипляни, пътеводител за Беласица (под печат), имиджови
дипляни, наръчник “Интересните растения на Беласица” (под печат), организиран е демонстрационен
журналистически тур и др.
• Промоция на модела за екотуризъм
БФБ-клон Беласица популяризира възможностите за развитие на екотуризма в района на Беласица като
участва в редица инициативи:
1. Откриване на тематичните пътеки „Приятели” и „Пътека на мравката”, 25.07.2009 г., х.Беласица
Участваха около 50 души. Освен представители на местните общности имаше гости от цялата
страна, Македония, както и френски филмов екип, който засне Беласица като един от добрите примери,
14
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илюстриращ усилията на българско НПО за опазване на природата в България. Въпреки горещия ден
гостите се забавляваха с фолклорната програма и дегустираха местни ястия.
2. Кръгла маса за развитието на екотуризма в Беласица, 30.09.2009 г.,
Официални организатори бяха Община Петрич, ДПП „Беласица”, БФБ – клон Беласица и Пирински
туристически форум. Около 50 души взеха участие. На Кръглата маса бяха представени резултатите
от настоящия проект и проект „Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица” и бяха
дискутирани възможни бъдещи идеи за продължаване на работата по развитие на екотуризма и опазване
на природата в района.
3. Тур за журналисти и туроператори
В края на септември бе организиран тур за 15 журналисти и туроператори, на които бяха представени
всички усилия на БФБ за развитие на екотуризма в района, както и в съседна Гърция и Македония.
Участниците дадоха полезни коментари и предложения за бъдещата ни работа.

10. Опазване на биоразнообразието в община Костинброд чрез устойчиво ползване
на природните ресурси и развитие на природозащитното образование
През 2009 продължи изпълнението на предвидените в проекта дейности.
По-конкретни резултати бяха получени в следните дейности:
• Картиране и мониторинг на глобално значимите видове и
хабитати.
И през тази година продължи изследването на богатото биоразнообразие
на района. Ангажирани бяха водещи специалисти от институтите на БАН.
Бяха получени доклади за видовия състав и разпространението на редки
растения (от Антоанета Петрова), инвазивни растителни видове (от
Владимир Владимиров), гъби (от Борис Асьов) и бозайници (без прилепи)
(от Росен Мирчев).
• Изграждане на база данни и ГИС.
Информацията от научните изследвания се въвежда и допълва в изградената база данни.
• Подготовка на предложения за обявяване на защитени територии.
След внасянето в МОСВ на четири предложения за нови защитени територии в община Костинброд се получиха
два отговора за целесъобразност – един, който потвърждава целесъобразността на предложението за природна
забележителност „Карстови извори край село Безден” и възлага на БФБ подготовката на документация, и един,
с който се отхвърлят предложенията за защитени местности „Беледие хан” и „Влажни ливади Раниславци”
с мотива, че съвпадат със зона от мрежата Натура 2000. Считаме този мотив за неоснователен и ще
продължаваме да работим за реална защита на въпросните места по Закона за защитените територии.
За четвъртото предложение – за защитена местност „Вековни дъбове край село Дреново” се получи писмо
от РИОСВ София, с което основателно се предлага преформулиране на предложението в такова за единични
вековни дървета (съгласно Закона за биоразнообразието). На 23.04.2009 г. бе проведено теренно посещение
на място с представители на РИОСВ София.
• Работа с преподавателите от училищата.              
В хижа Люляка бе проведен голям семинар с учители по биология, география и роден край от всички училища
в общината. Участваха експерти от БФБ и БАН, присъства заместник-кмета на общината и общинския
еколог. Семинарът даде възможност да се обмени актуална информация за състоянието и проблемите на
Българска фондация Биоразнообразие
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биоразнообразието и на природозащитното образование в общината.
Природни обекти от община Костинброд бяха посетени от учители от цялата страна, участващи в
национален семинар по екологично образование, организиран от РЕЦ – България.
• Провеждане на извънкласни занятия, беседи и излети.
Лектори, осигурени от БФБ, участваха редовно в извънкласните занимания на клубовете по природозащита
в училищата на община Костинброд. На клубовете бяха предоставени за ползване печатни, компютърни и
видео материали, както и интерактивни уредби. Проведени бяха многобройни екскурзии, излети и теренни
посещения с деца от училищата. На 9-10.05.2009 ученици и учители от Костинброд посетиха Природозащитен
център Източни Родопи в град Маджарово и се запознаха с дейностите на БДЗП за опазване на богатото
биоразнообразие на района. На 10-11.10.2009 ученици и учители от Костинброд посетиха Природен парк
Беласица и се запознаха с резултатите на проект «Беласица» на БФБ, финансиран от ГЕФ-ПМП.
• Осигуряване на информация в читалищата.
Читалищните библиотеки на територията на общината също бяха редовно посещавани, за да им се
предостави информация, снимки и литература за биоразнообразието.
• Провеждане на Дни на биоразнообразието.
Както всяка година, особен интерес сред децата и гражданите на Костинброд предизвикват мероприятията,
организирани от БФБ под мотото „Дни на биоразнообразието”. На 14 и 16.05.2009 големи екскурзии за
наблюдение на природата бяха проведени на територията на общината, а на 21 май 2008 г., в читалище
„Иван Вазов” – гр. Костинброд се проведе традиционното ученическо състезание „Натура 2000 – Природата
на моя роден край”, организирано от БФБ.
Дейностите по проекта ще продължат и през 2010 година. Предстои да се доразвие базата данни за
биоразнообразието, да се подготви уеб сайт и брошура за природата на общината, да се проведат акции
за почистване на ценни влажни зони. Ще продължат и извънкласните занимания по биоразнообразие и
природозащита, отново ще се проведе редовното общинско състезание „Натура 2000 – Природата на моя
роден край”.

11. Опазване и устойчиво развитие на карстовия комплекс в района на Драгоманското блато в България
Проектът стартира в края на юли 2009 г. и е финансиран от DBU – Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Германска
федерална фондация за околна среда), управляван от фондация ЕуроНатур – Германия и изпълняван съвместно
от СДП “Балкани” и БФБ.
Първите месеци преминаха в подготовка на изпълнението на проекта. На 5.10.2009 г. в залата на Община
Драгоман бе проведена голяма среща за представяне на проекта пред местните заинтересовани лица
и институции. Участваха проф. Вамхоф - заместник генерален секретар на DBU, и Габриел Швадерер –
изпълнителен директор на „ЕуроНатур”. Поканени бяха кметове и общински експерти от общините Драгоман,
Костинброд, Годеч и Сливница, представители на Министерство на околната среда и водите, Държавно
горско стопанство – София, Областен управител – София област и др. Срещата премина при голям интерес,
протече и дискусия по някои от предстоящите дейности.
Районът на проекта бе посетен от представители на фондация ЕуроНатур. Обсъдени бяха детайли от
предстоящото изпъленение на дейностите.
Основните ангажименти на БФБ в рамките на проекта са: разработване на план за управление на влажните
ливади и пасищата в района и провеждане на консултации с местните заинтересовани страни, изпълнение на
плановете за управление на редките растителни видове Fritillaria meleagroides и Viola pumila, реинтродукция на
рибата Misgurnus fossilis, разработване на стратегия за устойчив туризъм, както и закупуване на името на
БФБ на части от влажната ливада в местността Раниславци (община Костинброд). Изпълнението на тези
дейности ще започне през 2010 г.
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V. Финансов отчет за 2009 г.
ПРОЕКТ
Сътрудничество за опазване на
биоразнообразието и устойчиво местно
развитие в Странджа планина
Опазване на дивата коза и мечката
извън защитените територии
Драгоманско плато Чепън
Осогово в Зеления пояс
Осогово в Зеления пояс
Опазване на биоразнообразието на
Беласица
За да остане природа в България
Еко - туризъм в Западните гранични
планини
Кампания за природата
Екологично образование в Община
Костинброд
Изготвяне на документация за ЗМ
Студен кладенец
Природозащитно образование
Изготвяне на документация за ЗМ
Връшка чука
Студенски дейности
Земеделие в натура 2000
Река Осъм
Поддръжка на СНМ
Читалищни центрове в подгорието
Учебно помагало „Западни погранични
планини”
Оценка на туристическия потенциал на
Странджа
План за действие на глухаря
Кампания за природата

ДОНОР
ФМ на Европейско икономическо пространство

БЮДЖЕТ
1035801

Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г.

560000

DBU ( Немска федерална фондация за околна среда)
Франкфуртско зоологическо дружество
Пронатура - Швейцария
UNDP – GEF – Малки проекти

2500
69000
51000
37868

Европейско икономическо пространство
UNDP– GEF – Малки проекти

147406
45000

Отворено общество
UNDP– GEF – Малки проекти/ Община Костинброд

15289
15680

GEF - Родопи

2500

Министерство на образованието
РИОС Монтана

50000
869

Българска фондация Биоразнообразие
KNIP - MATRA
МОСВ
Социално инвестиционен фонд
РЕЦ за Централна и Източна Европа

5000
14200
12200
8900
74550
8000

CEEWEB Унгария

3400

Държавна агенция по горите
Българска фондация Биоразнообразие

20000
5300

През 2009 в сметките на БФБ са постъпили общо 337 315 лв. От тях от финансирания по проекти са 302 000,
от стопанска дейност 1513 лв. и от дарения 26 000 лв.
Направените разходи са 337 854 лв. От тях 303 000 лв. са проектни разходи, а 35 335 лв. административни
разходи, което е 10,5 % от общите приходи.

Българска фондация Биоразнообразие
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БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ
БИОРАЗНООБРАЗИЕ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

I. Контекста в страната
2010 година се прояви като класическа година на ярки противоречия. На фона на все по-засилващата се
икономическа криза и все по-неясната политика на Правителството се наблюдаваше безпрецедентна
активност на гражданските организации и движения и то по общи за цялото общество теми като
предлагани от Правителството промени в законодателството за електронните съобщения и достъпа до
лична информация, опитите за либерализиране на отглеждането в природата на генетично модифицирани
организми (ГМО), обсъждане на законовата основа за преразглеждане на сделките за замените на земи и гори
и обсъждането на новия закон за горите.
• Изключителен успех на гражданските организации
и движения за забрана на разпространението в
природата на ГМО. Като основа за налагане на
забрана за отглеждането на ГМО бе запазването
на 30 км буфер около зоните от Натура 2000.
Поради добре разработената мрежа от защитени
зони тази разпоредба покрива на практика
цялата страна. Това е много добър пример за
съчетаване на европейското законодателство
и гражданската активност дават много добри
резултати. Усилията за изграждане на цялостна
екологична мрежа през последните години
послужи и като пряк инструмент за опазване на
човешкото здраве и осигуряване на качествени
храни за хората.
• Внесени в Министерски съвет бяха и събираните
през 2009 г. подписки в защита на Природен парк
Витоша над 40000 подписа, което демонстрира
за пореден път ангажираността на обществото
към опазването на природата и специално към
запазването на парковете.

• Делата в съда в защита на Странджа и против
незаконно одобрения Общ устройствен план
на Община Царево дават резултат след като
Министерство на околната среда оттегли
издадената Екологична оценка и в края на годината
след 5 годишно мълчание най-накрая разгледа
Плана на Висш експертен съвет.
• Поради обществения интерес и дългогодишната
кампания за запазване на бившата защитена
местност Камчийски пясъци доведоха до
обсъждане сред отговорните министерства за
възможни мерки за опазване на тази територия.
• Комисията по земеделие и гори в парламента прие
на второ четене нов законопроект за горите от
който отпаднаха спорни текстове, срещу които
се обяви коалицията "За да остане природа в
България".
Министерството на земеделието и храните
изпълни поетите ангажименти от министър
Мирослав Найденов и зам.министър Георги
Костов и депутатите от ГЕРБ оттеглиха
основни спорните предложения.

Сътрудничеството между неправителствените
организации и гражданските групи контрастира с
финансовата/икономическата среда за тяхното
функциониране. Въпреки множеството налични
програми, които предвиждат като бенефициенти
НПО, то те практически се явяват недостъпни
поради изискването за предварително инвестиране на
собствени средства или значително съфинансиране,
което за повечето НПО в България и в Европа
практически се явява невъзможно. Това отрежда поскоро роля на изпълнители на обществени поръчки,
но не и провеждането на екологична политика или
самостоятелна политика за опазване на природата.

Българска фондация Биоразнообразие
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II. Дейностите на Фондацията:
PR дейности
През 2010 г. Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) се присъедини към призива на ООН и посвети своите
дейности на Годината на биоразнообразието. В тази връзка в началото на годината планирахме редица
дейности и събития, които включихме в общия календар на МОСВ за Годината на биоразнообразието. До този
момент сме направили следното:
• Отпечатахме Календар за 2010 г., посветен на Международната година на биоразнообразието, който беше
разпространен сред нашите партньори, деца участвали в наши събития и др.
• Издадохме серия стикери „Застрашени и изчезващи видове” с рисунки (6 х 6 см) – зеленика, калкан,
дървесница, костенурка, дива коза, лалугер, розов пеликан.

• Спечелихме обществена поръчка, обявена от МОСВ за разработване на Техническо задание за Националната
информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000 по приоритетна ос 3 на Оперативна
програма „Околна среда 2007 – 2013”. Изготвен бе предварителен Анализ на наличната информация за
направеното до сега по комуникиране на темата в страната. В момента тече процедурата по приемане
на Техническото задание, което се очаква, като краен продукт на поръчката, да заложи нормативната
рамка на Комуникационната стратегия, както и нейното прилагане, взаимовръзките й с други подобни
документи и инициативи, както на ниво Европейски съюз, така и на регионално и местно ниво.
• Отбелязахме МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО (22 май) с
Карнавал на биоразнообразието (костюми на растения и животни). В Бургас
чудесния детски празник беше организиран от БФБ, в партньорство с Община
Бургас, РИОСВ и „Победа” АД в Морската градина с над 70 участника от
детски градини, училища и индивидуални граждани. В София БФБ организира
Карнавала като част от кампанията за отбелязване на Международния ден
на биоразнообразието, организирана в шест избрани столици на държави в
Европейския съюз – Мадрид, Амстердам, София, Варшава и Рим в рамките на
Европейската кампания „Биоразнообразието. Всички ние сме част от него”.
• Участвахме в журито на фото конкурса, организиран от Представителството на ЕК в България „Биоразнообразието. Всички ние сме част от него” и сме партньори за организирането на изложбата през
август в Бургас.
• Стартирахме процедурата по номиниране за поредните Годишни награди за биоразнообразието.
• Станахме официален и единствен партньор за България на международната инициатива на Конвенцията за
биологичното разнообразие за Годината на биоразнообразие - http://www.cbd.int/2010/partners/
• Издадохме нова дипляна за БФБ на български и английски език (в тираж 2000), която включва и набор от
малки листовки за всеки един от текущите проекти на БФБ (тираж 1000).
• Станахме основен партньор на еко списание за деца „Моги” като участваме с материали и снимки на
различни теми във всеки брой (за влажните зони, за биоразнообразието, за следите, др.). БФБ помага и за
разпространението на списанието в Бургас и региона.
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•
Организирахме голямо публично събитие във връзка
с представянето на фотоизложбата „БИОРАЗНООБРАЗИЕТО.
ВСИЧКИ НИЕ СМЕ ЧАСТ ОТ НЕГО” в Бургас 17-23.08.2010 г.
Откриването на изложбата протече при много голям интерес
от страна на гражданите и гостите на Бургас – над 100 човека
се включиха в празника; Най-весело беше в детския кът – арт
работилницата, където децата творяха с природни материали
и рисуваха своите биоразнообразни торбички. Всеки гост,
който имаше желание остави своето малко послание за опазване
на биоразнообразието. За доброто настроение на всички се
погрижи фолклорната група за странджански фолклор „Жарава”.
• БФБ се представи с щанд за информационни материали на Дните на Пирин през юли. Общините Симитли,
Кресна, Струмяни и Сандански представяха местни продукти и сувенири, а също и възможностите за
туризъм в района на Пирин. Гостите имаха възможност да вкусят традиционни вкусотии и да се насладят
на автентични фолклорни изпълнения.
• ГЕФ отличи БФБ за добри екопрактики в сфера Биоразнообразие по време на изложението Работилница
за добри екопрактики в сферите на Програмата за малки проекти (ПМП) на Глобалния екологичен фонд в
България на 9 юли 2010 г. пред НДК. В него участваха представители на 35 проектa, финансирани от ПМП
на ГЕФ.
• Тази година се честват 30 години от обявяването на резерват „Атанасовско езеро”, затова три
организации обединиха усилия в желанието си да подготвят скромен, но нестандартен празник, насочен към
тези, които посещават езерото заради неговите лечебна луга и кал, които дори не са чували за резервата
или не подозират, че живеят в близост до такова уникално за Европа място. Честването на рождения
ден на резервата се организира от Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас (РИОСВ),
Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ).
• На 2 септември 2010 г., областният управител на Софийска област г-н Красимир Живков откри в сградата на Областна администрация на Софийска област изложбата „Зеленият пояс – места забранени,
забравени, запазени…”. Тя бе организирана съвместно с Българска Фондация “Биоразнообразие” по повод
Международната година на биоразнообразието. Изложбата „Зеленият пояс” бе изложена на бул. “Витоша”
6 в сградата на Областната администрация на първия и петия етаж от 2 септември до 2 октомври
2010 г.
• В рамките на Седмицата на екологията и устойчивата енергия в Бургас (20-24 септември), Българска
Фондация Биоразнообразие в партньорство с Община Бургас и Дирекцията на природен парк „Странджа”
представи интерактивната образователна изложба "Пести енергия - живей по-добре!" и фотоизложбата
„ЧЕРНО МОРЕ: СЕВЕР – ЮГ” на фотографа Александър Иванов.

Образователни дейности
Проект по програмата „Младежта в действие” за
лекциите и полевия лагер „Картали” в Източните
Родопи (май 2010) привлече повече от 60 участника
от цялата страна. На голям интерес се радва Курсът
по биоразнообразие, който водим всяка седмица в
Софийския университет ( в партньорство с БДЗП). От
тази година провеждаме и „Образователен курс за деца
на природозащитна тематика от горния курс на обучение и студенти“ в Благоевградския университет (в
партньорство с БДЗП и ФДФФ) - проведени са 15 лекции и 3 теренни наблюдения.
Българска фондация Биоразнообразие
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Продължават образователни дейности в Костинброд - Състезание за ученици, победителите от което
получиха за награда екскурзия в Триград, отбелязване на Деня на Земята и провеждане на полеви екскурзии.

Опазване на видове
Завършихме и депозирахме в ИАГ плана за действие за глухаря в Родопите. Предстои разглеждането му от
Съвета за биоразнообразието.Продължава работата по проект за опазване на глухаря към ПЗС Биосфера,
както и картирането на токовища.
Участвахме на 05.03.2010 в Габрово в работна среща за обсъждане на реаклиматизация на ловен сокол в
Национален парк „Централен Балкан”.
Лобирахме за подобряване на опазването на червеногушата гъска в Добруджа. Водим неофициална кореспонденция
с заместник министър Евдокия Манева относно проблемите на червеногушата гъска и необходимостта от
забрана на лова в ЗЗ Дуранкулашко езеро и Шабленски езерен комплекс, както и депозирахме официално писмо
до Министърката на същата тема. Координираме разработването и депозирането на писмо от името на
тур операторите на същата тема. След писмата МОСВ ускорява публикуването на заповедите без да реши
поставените от нас проблеми.

Защитени територии
• Спечелихме изпълнението на проучване на биоразнообразието на Баташка планина с цел обявяване на
нови защитени територии. Стартираха дейности по проучване на глухари, едри хищници, растения и
местообитания, риби и др. Участваме в информационна кампания за промоция на Биосферен парк Баташка
планина.
• През март посетихме бившето Стралджанско блато с цел запознаване с възможността блатото да бъде
възстановено. Блатото е много ценна територия, но за да се каже възможно ли е да се възстанови има
нужда от предпроектно проучване.
През май посетихме равнинна гора, влажни зони и стара кариера около Чирпан, където има идеи за
възстановяване на други влажни зони. Подпомагаме ги да разработят предложение за обявяване на защитена
територия там. БДЗП ще ни съдейства с английски експерт през септември или октомври за предпроектно
проучване.

Политики и законодателство
• На 20.01.2010 по наше предложение се организира среща с Министърa и заместник министърa на тема
политика на МОСВ за биоразнообразие. Предлагат ни да си сътрудничим за информационната кампания,
биоразнообразието и защитените територии.
• На 16.02 участвахме в конференция за защитените територии в хотел „Глория Палас”, организирана от
БДЗП. Правим презентация за CBD и защитените територии. Присъстват Манева и Костов. Мишо
накрая ни бие дуспата и отказва да обявява нови защитени територии.
• През февруари подновихме кампанията срещу заменките – срещи с журналисти и участия в предавания на
ББТ, Канал 3, ТВ7 , интервюта за няколко вестник и радиа.
• На няколко пъти се срещахме с депутати по въпроса за „Камчийски пясъци”. След двукратно напомняне от
наша страна към Министър председателя за поетия ангажимент случая се задвижи и в началото на юли
се сформира специална комисия с представители на двете министерства и НПО за проучване на казуса и
предлагане на решения по него.
• Разработихме становище по Закона за горите – участие в три срещи на НПО по закона за горите и три
срещи с Георги Костов. Лобирахме пред Министър председателя относно Закона за горите.
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III. Какво свършихме по проектите си
до тук
Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и
устойчиво местно развитие в Странджа планина”
Проектът се прилага от миналата година и
към момента успешно вървят дейностите по
развитие на регионалната марка „Странджа” и
налагането й на пазара (засега главно вътрешен).
Има нови 9 сертифицирани обекта (7 места за
настаняване и 2 туристически атракции). БФБ
организира представянето на Странджа и на
марката на Международната туристическа борса в
НДК през февруари на общ щанд с Община Царево
и ДПП „Странджа”. През април с много голям успех
премина участието ни в изложението ЗЕЛЕНИ ДНИ,
организирано от БААТ пред Народния театър в София.
Разпространението на информация за ФЕСТИВАЛА
НА ЗЕЛЕНИКАТА (по време на туристическата
борса и Зелените дни) имаше голям ефект, както се
установи и по броя на посетителите в с. Заберново
и с. Българи в началото на май – над 800 човека се
включиха в тазгодишното издание на Фестивала.
Над 626 предложения от 93 участника бяха получени
за слоган на регионалната марка Странджа в двата
етапа на конкурса на БФБ и ДПП „Странджа”. Журито
избра „Приключения за сетивата” и вече го налага в
информационните материали за марката.
През юни БФБ организира две учебни пътувания
до Норвегия, които бяха възможни единствено
благодарение на финансирането, предоставено от
норвежкия ни партньор и неговата институция
– Директората за управление на природата към
Норвежкото министерство на околната среда. В

противен случай авансовото осигуряване на сумата
от 80 000 евро от БФБ бе невъзможно.
Участниците в първото пътуване (6-12 юни) - местни
хора от Странджа, успяха да посетят различни места
и не толкова да се поучат, колкото да се вдъхновят
и да използват видяното, за да развият започнатия
природосъобразен бизнес – малко производство,
къща за гости, природен продукт и др. Може би
най-впечатляващо за всички остана посещението
в Брандхея, където двама фермери със собствени
средства и с двете си ръце са развили нестандартна
туристическа база („мечешка бърлога”) и предлагат
разнообразни дейности на открито – гребане с лодка
или кану, риболов, хвърляне на брадва, бягане по трупи
в езерото и т.н.
Пътуването с втората група (20-27 юни) бе
насочено към представители на институциите,
имащи отношение към Природен парк „Странджа”
(МОСВ, РДГ, ДПП, Областна управа, Общините Малко
Търново и Царево), и включваше различни презентации
за системата на управление на защитените
територии, мониторинга, събирането на бази данни
и др. Видяхме как един бивш миньорски град от 18
век може да се превърне в туристическа атракция,
включена в списъка на ЮНЕСКО и да привлича 1 милион
посетители годишно. Незабравими ще останат
срещите със северните елени, овцебиците, а за
някои и с китовете в Норвежко море.
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Живот за Бургаските езера
БФБ е партньор на БДЗП по проекта им по програма Лайф+ за Бургаските езера. Проектът има за цел
да осигури дългосрочно и самостоятелно опазване на Бургаските езера и тяхното видово разнообразие в
полза на гражданите на Бургас и България. В тази връзка за пръв път ще се установи партньорство между
организации от различните сектори, които да работят заедно по един ефективен и взаимоизгоден начин, в
името на обща кауза - община Бургас, М „Черноморски солници” АД и неправителствените природозащитни
организации - Кралското дружество за защита на птиците/BirdLife Великобритания и БФБ.
Общият бюджет на проекта е 1 775 006
евро, като 75 на сто от тях са безвъзмездна
помощ от програмата на Европейския съюз,
а останалите средства са осигурени от
БДЗП и партньорите. БФБ започна работа
по поетите ангажименти, свързани с
обновяване на Националния план за влажните
зони. Венцислав Василев ще бъде привлечен
да координира подготовката на Плана.
Проведени са срещи с БДЗП за координиране
на съв-местната работа и споделяне на опит
от работата по бургаските езера. Предстои
организиране на срещи със заинтересованите
страни за ползите от езерата, което също е
част от ангажиментите на БФБ.

Осогово в Зеления пояс
Дългогодишен проект на БФБ, основните дейности
по който през 2010 бяха насочени към проучване на
големите хищници – 6 фотокапана бяха поставени
на ключови места в планината, разработиха се
хабитатни модели за прилепите и едрите хищници
в резултат на което хабитатната карта за
българската част на планината беше допълнена, а
картата за македонската част на планината беше
разработена с помощта на БФБ в партньорство с
Македонското екологично дружество чрез използването на дистанционни методи за наблюдение и
географски информационни системи.
Паралелно с тези дейности се проведоха серия от
семинари и обучения за местните заинтересовани
страни в Общините Кюстендил и Навестино –
„Възможности за развитие на устойчив туризъм в
Осогово”, „Натура 2000 – основни принципи, ползи
и ограничения за местните общности”, „Роля на
защитените територии и зони в природните паркове
като средство за опазване на биоразнообразието и
устойчиво развитие на местните общности”.
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Проведоха се също и пет образователни пътувания
за ученици от Кюстендилски училища с цел децата
да получат съприкосновение с биоразнообразието
на планината и да се повишат техните знания за
изследванията на дивата природа и идентифицирането
на животински видове. Учениците имаха уникалния
шанс да бъдат обучавани от биолози и еколози на
Българската академия на науките и Софийският
университет. Наред с това беше проведен и семинар
фокусиран върху биоразнообразието на Осогово и
принципи на функциониране и начин на управление
на защитени територии и зони от екологичната
мрежа Натура 2000 с участието на учители от
Кюстендил.
През 2010 бяха проведени и две пътувания с
образователна цел до Природен парк Беласица и
Природен парк Витоша. Целта на пътуванията беше
да се демонстрират добри примери за устойчив
туризъм и партньорство на местно ниво, примери
за вече функциониращи защитени територии,
връзката между устойчиво развитие на даден регион

и съществуваща защитена територия и ползите
за местната общност както и начин на създаване,
функциониране и управление на природен парк. В
пътуванията участваха кметове на малки населени
места от община Кюстендил и представители
на местната общност, както и представители
но община Кюстендил, областна администрация
Кюстендил, РИОСВ Перник, журналисти от местни
медии и други.
През 2010 бяха издадени и две брошури с цел разпространяване информация за целите и дейностите
по проекта и представяне на съществуващи защитени територии в община Кюстендил – тази брошура беше създадена от ученици от гр. Кюстендил и
отпечатана с финансовата подкрепа на проекта.

В течение на годината бяха проведени редица срещи
с ключови заинтересовани страни от национално
и регионално ниво. Срещите успяха да постигнат
увеличаване на заинтересоваността и подкрепата
за бъдещото прилагане на проекта в региона. Също
така бяха проведени срещи с партньори по проекта и
бяха обсъждани бъдещи възможности за продължаване
на проектните дейности, в резултат на които се
гарантира и продължението на прилагането на
проекта и за в бъдеще.
И през тази година продължи и беше завършено
проучването на традиционни за региона сортове
овощни дървета – определяне на биологичният
им статус, вземане на генетичен материал за
съхраняване на сорта в бъдеще.

E-2010 Column – работа в мрежа и обмен
на информация между НПО
Партньорски проект на БФБ, водещ партньор Фондация FERSO (Полша).
• Проведени са 10 консултации и обмяна на информация относно уеб страниците
www.bluelink.net и www.forthenature.org.
• Предоставена е информация за БФБ при разработването на интернет страницата
http://www.ekolumna.org.pl.
• Трима представители на БФБ взеха участие на национална среща на полските природозащитни НПО,
12-15.05.2010 г., Спала, Полша. Фондацията участва в програмата с 2 презентации – за БФБ и за
работата на Коалицията и интеренет портала Блулинк.

Осогово, Огражден, Беласица за деца
Партньорски проект на БФБ, водещ партньор - РЕЦ за Централна и Източна Европа – клон България
• Разработеното учебно помагало „От Осогово до Беласица” беше изпробвано в 8 пилотно избрани
училища.
• Проведе се обучителен семинар “Учебно помагало От Осогово до Беласица за деца” за учители от областите
Кюстендил и Благоевград на 11-12.03.2010 г. в Благоевград. В семинара взеха участие 41 учители и
представители на институции.
• В периода 19-21.03.2010 г. се проведе Зелено училище „Учебно помагало От Осогово до Беласица за деца”.
Участваха 50 деца от 8 моделни училища от региона (общо с учители и организатори 65 души).
• Продължава промоцията и разпространението на учебното помагало в целевия регион.
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Представяне на природосъобразно земеделие в
Натура 2000 зони в България
Проекта по който Фондацията беше партньор на
Информационен и учебен център (ИУЦЕ) приключи
в средата на годината. БФБ отговаряше за
разработването на моделни планове за управление и
развитие на пилотни Натура 2000 зони. Експертите
на фондацията Венцислав Василев и Петко Цветков

разработиха два такива плана за общините
Кресна и Никопол. Плановете бяха разработени
въз основа сериозни двугодишни проучвания върху
биоразнообразието и селскостопанските практики
в районите.

„За да остане природа”
Проектът приключи успешно в края на месец юни.
В периода януари – юни 2010 година бяха извършени
следните по-важни дейности:
Поставено е началото на активна комуникация между
гражданския сектор от различни сфери като са
проведени 5 срещи с представители от организации
и неформали групи от области на гражданската
активност различна от природозащитата –
социална сфера, гражданско участие, човешки права,
етноси, както и с коалиции в различни сфери (срещу
тютюнопушенето), с които е обменен на опит;
намерени са комуникационни канали с цел иницииране
на съвместни кампании и оказване на взаимопомощ
и подкрепа;
Изработени/довършени и съгласувани стратегии,
които целят дългосрочното подпомагане развитието
на Коалицията и успешността на кампаниите, които
води: концепция за привличане на средства, «етичен
кодекс» с анализ на източниците на финансиране,
Създаване на комуникационна стратегия,
включително анализ на силните и слабите страни на
вътрешната и външната комуникация на Коалицията,
както и предложения за специфични дейности и
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подходи към различните заинтересовани страни;
идентифициране, обсъждане и приоритизиране
на дейности към заинтересованите страни. За
популяризиране на Коалицията и различни събития
и каузи са изработени плакати, стикери, платнени
торби, брошури и т.н. Взехме участие в 4 акции и
събития с над 6000 посетители общо, включително
2 събития извън София.
Проведени са 4 пресконфереции на актуални теми.
Извършено представително анкетно проучване,
обхващащо 1200 души от 25 населени места в
петте фокус региона по проекта (Рила, Пирин,
Родопи, централно и северно черноморие), както и
2 фокус групи; резултатите дават възможност за
подобряване работата на членовете на Коалицията
по места, включително дава по-ясни очаквания за
необходимите дискусии за предстоящите срещи по
места;
Продължи ежедневното архивиране и обновяване
на сайта www.forthenature.org, както и извършване
на подобрения 10 модула (нови рубрики, подобрения
на менюта и т.н.), изработен е нов дизайн.
Актуалността и усилията на екипа на сайта доведе

до висока посещаемост (между 600 и над 2 200
уникални IP адреса дневно).
Изработени и разпространени са 5 бр. информационни
електронни бюлетини на български и английски език,
касаещи природозащитата и биоранообразие. През
ноември 2010 сайтът бе избран за сайт на публиката
в категорията „Кауза, събитие, общност” в конкурс
на БГ САЙТ 2010.
Продължи изготвянето на доклади и становища за
въздействието на инвестиционни проекти върху
видове и местообитания в районите по проекта,
като са завършени 3 доклада и 5 становища, а
именно: доклад върху популацията на кафявата мечка
в защитена зона „Рила”, Влиянието на ски пистите
върху приоритетни видове птици в Рила и Родопите,
както и за влиянието на антропогенния натиск върху
биоразнообразието в Пирин. 2 от становищата
касаят конкретни закони, които са разглеждани –
предлаганите промени не са приети към този момент
и за това единият случай е представен на европейско
ниво и е част пот проведена пресконференция
с цел засилване на обществения натиск;
другите становища са внесени и се разглеждат;
Становището за ВЕИ е официално възприето от
МОСВ. Докладите дават възможност за събиране
и анализиране на допълнителна информация за
въздействието на конкретни проекти върху видове
и местообитания от европейско значение и се
използват за изработването и актуализирането на
сигнали и жалби.
Изработени са общо близо 100 писма: заявления
по ЗДОИ, Сигнала, предложения и жалби по АПК,
парламентарни въпроси до ЕП и писма по текущи
преписки относно случаите, по които работи
Коалицията „За да остане природа в България”,
както и нови писма до ЕК и една жалба до
Аархуската конвенция. Редовното сигнализиране на

институциите ги „задейства” и те започват да
изпълняват поне част от законовите си задължения:
прокурорски проверки, стартирани са процедура по
отдаване на лифта на концесия в границите на НП
Рила. По повечето от изпратените от членове на
Коалицията жалби в ЕК са стартирани разследващи
наказателни процедури за нарушение на Европейското
законодателство. Водените по проекта дела все
още се процедират и ще продължим да ги водим след
изтичане на проекта.
Организирани са 2 представяния на изложба „Черно
море – север юг” с кадри от въздуха на черноморието – в София и във Варна. Фотографиите са на
Александър Иванов, който засне специално за проекта
Черноморието от високо от най-северната му точка
до Царево и ни предостави допълнително кадри
от Странджанското черноморие. Ангажирането
професионален и широко познаван фотограф – е
предпоставка за по-голямо популяризиране на Коалицията и проблемите по черноморието сред широка
публика. Изложбите са превърнати в повод за
национална кампания за създаване на 3 нови защитени
територии, която ще бъде превърната в национална
инициатива и по този начин предложенията ще бъдат
разгледани официално от Народното събрание. След
изтичането на проекта интереса към нея продължава
и изложбата пътува от град на град.
Двама представителя на Коалицията се срещнаха
лично с представители на кабинета на новия Комисар
г-н Поточник, както и с длъжностни лица, работещи
по българските жалби и случаи в Брюксел; допълнително
в срещите и тяхната предварителна подготовка
участваха представители на международните мрежи
ВВФ и Бърдлайф;
Пътуването до Брюксел спомогна за представянето
на живо на информация по обстановката и
конкретните жалби в България, както и за създаване
на канали за бъдещо комуникиране на случаите.
Българска фондация Биоразнообразие
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IV. Финансов отчет на БФБ за 2010 г.
ПРОЕКТ
Сътрудничество за опазване на
биоразнообразието и устойчиво
местно развитие в Странджа планина
Опазване на дивата коза и мечката
извън защитените територии
Осогово в Зеления пояс
Осогово в Зеления пояс
За да остане природа в България
Екологично образование в Община
Костинброд
Земеделие в Натура 2000
Младежки проект - Полша
DBU
Учебно помагало „Западни погранични
планини”
План за действие на глухаря

ДОНОР
ФМ на Европейско икономическо пространство

БЮДЖЕТ
1035801

Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” 560000
Франкфуртско зоологическо дружество
Пронатура - Швейцария
Европейско икономическо пространство
UNDP– GEF – Малки проекти/ Община Костинброд

69000
51000
147406
15680
14200

РЕЦ за Централна и Източна Европа

8000

Държавна агенция по горите

20000

През 2010 в сметките на БФБ са постъпили общо 363 851 лв. От тях от финансирания по проекти са 296 660,
от стопанска дейност 49 238 лв. и от дарения 17 953 лв.
Направените разходи са 360 100 лв. - от тях 296 433 лв. са проектни разходи, разходи за стопанска дейност
са 42 025, а 21 642 лв. са административни разходи.
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годишен отчет 2010

