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КОНТЕКСТ ЗА РАБОТАТА НА БФБ

2014 се определя от икономистите като поредната загубена година, когато икономиката се е оттласна
от дъното, но политиците я потопиха отново. 2014 бе изключително негативна за България - година на
политическа нестабилност, спрени реформи, изпуснат бюджет, дефицитно харчене, банкова криза. А
в края на тази кризисна година кредитният ни рейтинг бе намален до нива, които не сме имали дори
в най-тежката рецесия през 2009-2010. Много поуки имаме след края на тази година, но малко
научени уроци.
За БФБ 2014-та започна бурно и в защита на нашата
любима
Странджа.
Решение
на
ВАС
и
Министерството
на
регионалното
развитие
поставиха отново на дневен ред забравения през
годините проблем – застрояването на територии на
парка. Последваха протести срещу приемането на
ОУП на Община Царево в цялата страна. Ние бяхме
изключително активни и водехме протестите в
София и Бургас. Отново се повдигна въпросът за ПУ

Протести за Странджа в София

на ПП „Странджа“ и нашето участие в него този път
дори в Парламента лично от министъра на околната
среда и водите. Продължихме работа по него,

особено активно с Община Малко Търново.
По същото време станахме свидетели и на принудителното напускане на дългогодишния директор на
ПП „Странджа” Стефан Златаров, и негов заместник стана Петко Нанчев – дирекцията бавно и сигурно
тръгна да върви надолу. Скандално бе уволнена и директорката на ПП „Българка” Мая Радева и бе
назначен собственик на дървосекаческа фирма. ДНП „Централен Балкан“ бе поета от ДПС активист. В
тяхна защита съвместно с останалите членове на Коалиция „За да остане природа в България” се
обявихме срещу политическите назначения и уволнения и повдигнахме неудобни въпроси като този
за квалификацията на новоназначените кадри, бюджета на дирекциите на парковете и др.
През годината отново ни развълнува и въпросът със защитата на Карадере – старите планове и
проекти за унищожаването на девствените територии отново бяха изтупани от прахта и представени
пред обществото. Избухнаха нови граждански протести, а ние се ангажирахме с подаването на жалба
срещу единия от инвеститорите в областта. В резултат на нашите действия разрешението за строеж
беше спряно от Министерство на околната среда и водите.
Като цяло гражданският сектор доказа през 2014, че има потенциал да ангажира енергията и да
обедини ресурсите на местните общности за справяне с обществено значими проблеми. В същото
време картината на финансирането на НПО не е толкова обнадеждаваща:
 Основен източник на ресурси остават проектните инициативи, което поставя под въпрос
гарантирането на устойчивост на иначе много добрите идеи на НПО;
 Съгласно Индекса за устойчивост на гражданското общество, по показател „финансова
устойчивост“ България се нарежда наравно с Албания, Казахстан и Македония, въпреки че се
предполага да бъде на много по-предни позиции предвид заявката, че е развита
демократична държава с активно гражданско общество;
 За разлика от Македония, Черна гора, Косово, Хърватия, Босна и Херцеговина, в България
няма орган в изпълнителната власт, който да отговаря за политиката за развитието на
гражданските организации и това в крайна сметка дава ясен отговор на въпроса дали и
доколко държавата разпознава като свой ангажимент устойчивото развитие на гражданските
организации и зачитане на ролята им като изразители на гражданска позиция при вземането
на решения и коректив на държавните приоритети в отделните секторни политики.
Въпреки неблагоприятните финансови условия и липсата на ясна държавна политика за развитие на
сектора и партньорството с гражданските организации, има ясна тенденция за нарастване на
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доверието на гражданите към гражданските организации и за търсене на съдействието им при
решаване на значими житейски проблеми. По-голямата част от българското население е склонно да
се обърне за съдействие именно към НПО, а ¾ от него изразява позитивна оценка и нагласа към
гражданските организации и смята, че тяхното съществуване е важно за обществения живот.
За БФБ 2014 беше една сравнително добра и стабилна година с малки трусове и много постижения.
В момента БФБ има 9 текущи проекта, три от които са спечелени през 2014, 19 човека работят на
трудов договор във фондацията, имаме две нови членства в международни инициативи - Европейски
Зелен пояс (П.Цветков е избран в УС на новата европейска асоциация), както и на Rewilding Europe.
II. ПРЕГЛЕД НА РАБОТАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО (ИБ) НА БФБ
С излизането в майчинство на изпълнителния директор (Р.Иванова) и с избора на член от
Изпълнителното бюро (ИБ) за временно изпълняващ длъжността (Р.Ценова) и друг член за
подпомагане на административната работа (Д.Живкова), се постигна добър баланс във фондацията,
избегнаха се вътрешни трусове и напрежение. В същото време активно се включи върналата се от
майчинство Й.Динева в работата на ИБ, както и на останалите членове.
Възстановена бе старата практика за ежеседмични срещи на екипа, което подобри значително
комуникацията в екипа, позволи да се представя и оценя работата на всеки експерт, както и на всеки
проект и да се обменя информация дори между отдалечените райони на фондацията, които често се
чувстват откъснати или пренебрегнати от централния офис. Изготвя се подробен протокол от
срещата, който се изпраща до целия състав на БФБ, за да бъдат информирани и тези, които са
възпрепятствани да се включат в понеделник в 10.00 часа (налични са 33 протокола за 2014 г.).
Създаден бе google календар на БФБ, който се попълва редовно и също повишава информираността
на екипа.
Провеждат се месечни срещи на Изпълнителното
бюро и се свикват такива при необходимост.
Управителният съвет на БФБ заседава 2 пъти през
2014 – първата среща беше на 25 март, за
приемане на годишните отчети, а втората на 29
октомври за представяне на ситуацията в БФБ 6
месеца след излизането в майчинство на
изп.директор.
Паралелно бяха проведени две важни
стратегически срещи на екипа в рамките на 2014
– една на 15 април в Централен офис и втората на
2 ноември в хотел Яев край Карлово преди
обучението по ГИС.

Среща на Борда на БФБ през март

На първата среща бяха обсъдени промените в
екипа - "кой кой е" в момента във Фондацията и как ще работим в идващата една година. Разгледани
бяха възможности за проекти. Бяха взети няколко важни решения:
1. Да се регистрира фирма „Биоразнообразие” ЕООД, а за управител да бъде назначена Д.
Живкова. Ст.Аврамов ще изготви бизнес план, който да представим на Борда.
След разговорите с Нада Тошева и БДЗП за проблемите с управлението на техните фирми, това
решение бе отложено.
2. Катя Ангелова ще отговаря за финансовата дисциплина на БФБ и ще има информация за
движението на паричните потоци – какво се плаща по проектите, какви средства се
получават и т.н. за да имаме поне някаква дисциплина. Катя ще подготви финансови
таблици, които така или иначе й трябват по ОПОС, а Деси ще й помага.
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3. На всеки 3 месеца да разглеждаме човешките ресурси в БФБ на заседание на ИБ, за да се
избегне напрежението в екипа.
4. ИБ да вземе решение за ПИБ сметките.
5. Да се организира вътрешно за БФБ обучение за ПМС 55.
6. Органиграма на проектите на БФБ да бъде изготвена, за да се анализират във времето и
да се оценяват ангажиментите на екипа и финансите им.
На втората среща обсъдихме част от проблемите, повдигнати през април и особено внимание бе
отделено на счетоводните въпроси, нуждата от ежеседмично присъствие на счетоводителя в офиса в
София, нивата на заплати. Много важна тема бе тази за предварителен контрол на проектите, по
които кандидатстваме, за да се гарантира финансовата сигурност на фондацията при бъдещото им
изпълнение. Актуализирани бяха и направленията на работа в БФБ.
Привлечени бяха нови ключови експерти към екипа на БФБ, сдобихме се с три нови бебета.
Най-накрая бе актуализиран уеб сайта на БФБ, който сега има нов, съвременен облик и съдържа
цялата информация на БФБ.
Участвахме в консорциум с
Биосфера ЕООД – Гражданско
дружество Централен Балкан, в
рамките на който разработихме
План за управление на НП
Централен Балкан. След срещи
със заинтересовани страни, на
11 март бе проведено
обществено обсъждане в
Габрово, което мина при голям
успех. За съжаление няколко
месеца по-късно Планът не е
разгледан от МОСВ и въпреки
няколко писма до различните
министри на околната среда,
Пресконференция преди общественото обсъждане на ПУ
до края на годината нямаше
на НП Централен Балкан в Габрово
никакво развитие.
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III. ПРЕГЛЕД НА РЕГУЛЯРНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА БФБ
1. Зелен пояс и Натура 2000
Като естествено продължение на досегашните дейности в районите на Зеления пояс и участието в
Координационната група на инициативата Европейски Зелен пояс, БФБ се включи в учредяването на
Асоциация със същото име, регистрирана понастоящем в Германия. Представителят на БФБ в
Асоциацията е и член на Управителния и съвет. Предстои да бъдат преодолени предизвикателства като
осигуряване на устойчиво финансиране за координацията на инициативата и включването на Зеления
пояс в политиките и финансовите механизми на Европейския съюз.
Депозиране двукратно на коментари за подобряване на Националната приоритетна рамка за действия –
относно необходимостта за разработване на програма за изкупуване на земи и неадекватна
приоритизация на видовете в НПРД. Тази ни позиция бе защитавана и на третата кръгла маса по НПРД.
След няколкократното отхвърляне на тези предложения от Дикон, проведохме среща с тях и
представители на НСЗП. За съжаление Дикон отказа да приеме нашите предложения, но те бяха
интегрирани под друга форма от НСЗП в НПРД.
Бе оказано съдействие за разработване и депозиране на въпрос относно липсата на екологична оценка в
ОУП на община Царево за Европейския парламент за члена на ЕП г-н Светослав Малинов. Въпросът му
доведе до бърза реакция на Европейската комисия и българското правителство отхвърли
предложението на ОУП на Община Царево и така бе предотвратен поредния опит за посегателство върху
Природен парк Странджа.
Бе направен алтернативен анализ на част от доклада на Р България по чл. 17 от Директивата за
местообитанията и бяха депозирани писмени становища към Европейската комисия в процеса на
общественото му обсъждане. Тези становища доведоха до преоценка на състоянието на няколко вида
бозайници.
2. Защитени територии и видове
През ноември 2014 участвахме в Научния консултативен съвет към
Национален парк Централен Балкан, както и в срещи за
предварително представяне на плана за управление на Национален
парк Пирин и развихме кампания срещу предлаганите възможности за
увеличение на дърводобива и разрешаването на лова в Националния
парк.
Партнирахме за разработването на обзорна статия за глухаря в
Natioanl Geographic.
Подадохме сигнал до МОСВ и НВМС за намерени умрели червеногуши
и големи белочели гъски в езерото Дуранкулак февруари 2014
Участвахме в две срещи на междуведомствената работна група по
плана за действие за дивата коза.
Депозирахме коментари по план за действие за червеногушата гъска.
Организирахме екскурзия до Керкини на 11-12.01.2014 с 50
симпатизанти посещаващи лекциите в Биологическия факултет.
В края на ноември участвахме в обмяна на опит за мониторинг на
диви кози в Западните Родопи с Федерацията на ловните сдружения от
Северна Гърция.
3. PR и образователни дейности на БФБ през 2014
През годината затвърдихме кампаниите, превърнали се в наша запазена марка като „Годишни
награди за опазване на биоразнообразието”, „Зимна Беласица”, отпразнувахме именния и рождения
ден на Атанасовско езеро, организирахме изложби, на които представихме красотата и ценността на
защитените зони и територии. Използвахме всяка интересна дейност по нашите проекти и участвахме
в многобройни изложения.
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Седма Зимна Беласица 14 – 16 февруари 2014 – за седма година успешно се проведе традиционният
планинарски, гастрономичен и фолклорно-етнографски тур "Зимна Беласица". В похода до връх
Конгур участваха 33 души, включително семейство от района на езерото Керкини (Гърция) и млад
американец от Ню Йорк. Програмата на събитието включваше посещение на Информационния
център на ДПП „Беласица“ в село Коларово, гостоприемството на хижа Конгур и топлото посрещане в
къщите за гости в селата Самуилово и Яворница, програма на женската фолклорна група от
читалището в Яворница и др. Групата се радваше на топло време и събра невероятни спомени от
приключението си.
Годишни награди за биоразнообразието 2014 – тази година въведохме нови елементи в регламента
ни, които популяризираха още повече церемонията. Освен наградите на журито предизвикахме и
нашите привърженици да изберат своите фаворити в категориите. За целта намалихме категориите
на 5. Експериментът се оказа изключително полезен, тъй като привлече хиляди, които гласуваха и
избраха победителите на публиката в интернет. За разпространение на конкурса успешно
привлякохме и медийни партньори – Офнюз, Ureport,
Зелен Дневник, Banitsa, радио Тангра. Така успяхме да
дадем по-голяма трибуна не само на победителите, но
и на номинираните в конкурса.
За първа година разделихме събитието на две –
официална церемония, проведена в Информационния
център на ЕС и заключително парти в клуб МАZE с
участието на група „Остава” – успешен ход за
привличане на най-различни публики и възможно найширок кръг от любителите на природата.
И през 2014-та успяхме да ангажираме за жури
популярни личности, които освен с постиженията си, са
известни и с любовта си към природата - Боян Петров –
патрон на събитието и председател, Ива Дойчинова,
Журито на Наградите
Валери Йорданов, Георги Господинов и Красимира
Величкова. Благодарение на тях, както и на хилядите наши привърженици и съмишленици, бяха
определени следните победители:
1. Най-успешна
кампания,
свързана
с
опазване
на
биоразнообразието
Кампанията за спасяване на Яйлата – това беше номинацията, която спечели сърцата и на
публиката, и на журито. Пълното съвпадение в предпочитанията им е заслужено признание за
дългогодишните усилия на Владо Руменов и Фейсбук групата „Свободен Камен бряг“, които след
години съдебни дела и протести, успяха да доведат своята борба до успешен край - Висшият
административен съд потвърди окончателно решението си да обяви строежа на Яйлата за незаконен.
На второ място с малка разлика в публичното гласуване остана проекта на Зелени Балкани за
възстановяване на един изчезнал вид в България – белошипата ветрушка.
2. За
най-добър
журналистически
материал/медия, свързан със запазване на
българската дива природа – оспорваната
категория и многото на брой номинации на
заслужили медии и журналисти логично не
успя да излъчи само един победител. Журито
за поредна година раздели наградата на две:
за медия беше отличен сайтът Офнюз за
своята разследваща журналистика по всички
сериозни природозащитни теми, а за
журналист – Марина Евгениева, bTV за филма
й „Сагата Странджа“, една история за парка,
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който се опитва да оцелее сред опити за застрояване и заличаване, както и за активната гражданска
позиция на хиляди хора, които го защитават и до днес.
Наградата на публиката отиде с над 200 гласа при миналогодишния победител в категорията сайтът
Биволъ отново за многобройните разследващи материали, които неведнъж са били основна и
полезна информация за бурни граждански протести в защита на Карадере, Странджа, Корал, Пирин и
др.
3. Активист за природата – в тази категория се получиха 14 номинации и изборът беше един от найтрудните. Всички номинирани са допринесли изключително много за опазването на природата и
заслужават да бъдат победители дори за цялостен принос. Затова тук отново имаше повече от един
победител. Журито даде своята награда на Димитър Василев – Велин за неговата дългогодишна
мисия да вдъхновява стотици хора да бъдат с активна гражданска позиция и винаги да се застъпват за
нея. Основател на една от първите природозащитни организации у нас, Димитър сега е в Еко центъра
на Влахи, където продължава да запалва любов към природата.
Специално отличие получи Иван Камбуров, който дълги години се грижи не само за биоразнообразието в Природен парк Странджа, но и винаги пръв алармира, когато паркът е застрашен от някаква
опасност. По време на церемонията наградата получи от негово име г-н Владимир Димитров, новият
директор на Природен парк „Странджа“, който обяви от сцената, че високо цени познанията и
ангажираността на този експерт и че ще го запази в екипа на парка. Наградата на публиката
категорично бе присъдена на Любомила Кривошиева, която спечели със забележителния резултат от
486 гласа в онлайн гласуването . Тя беше отличена за своята мисия да спасява диви животни и за
идеята
си
да
създаде
център
за
спасяване
на
диви
животни
в
София.
4. Политик с най-голямо внимание към българската природа – това беше най-оспорваната
категория, в публичното гласуване. Журито обяви за победител Светослав Малинов, заради неговите
усилия да алармира Европейския парламент за застрояването на Българското Черноморие, случая
Корал и ОУП на Царево. Г-н Малинов прие отличието не толкова като награда, а по-скоро като
ангажимент за бъдещата му работа като евродепутат. Публиката отличи община Кайнарджа, която
добавя в приоритетите си запазването на околната среда и биоразнообразието.
5. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси – тази година в надпреварата се включиха не
само големи компании със социално отговорни програми, но и „малки“ производители и екоферми.
Журито реши да даде своята награда на Мтел за тяхната програма Мтел Еко грант – програма за
подкрепа и за опазване на българската природа, която се провежда за 4-та поредна година.
Любовта и подкрепата на публиката отиде при малкия семеен бизнес. В седмицата за гласуване
двете номинации спечелиха почти равен брой гласове, като крайния победител все пак беше Дивата
ферма в с. Горно поле в Източните Родопи, която изпревари макар и само с 6 гласа Екоферма Елата
при над 200 човека гласували за всяка една от тези номинации.
Всички победители получиха специални чипровски „медали“ с хлопки, а за някои от победителите,
определени от журито, беше предвидена и финансова награда от 500 лв.
Фотоизложби
През 2014-та организирахме две фотоизложби – „Натура 2000 – най-доброто от природата на
България и Европа”, финансирана от CEEWEB for Biodiversity и „Невероятната Беласица”, част от
дейностите на проект „Беласица отвъд граници”. Изложбата „Невероятната Беласица” представи
наградените творби от едноименния конкурс от 2013-та и беше открита още през януари в
дирекцията на ПП „Беласица”. До края на годината срещна хиляди почитатели в Благоевград, Петрич,
НП „Керкини”, на които „разказа” за Беласица и пъстрите обичаи на Подгорието.
Изложбата ни „Натура 2000 – най-доброто от природата на България и Европа” е част от
традиционното ни партньорство с международната организация CEEWEB for Biodiversity. Тя показва
красотата на защитените зони в нашата страна и призовава за реалната им защита. Изложбата беше
открита през август месец и се радваше на изключително добър прием сред посетителите на
градската градина пред Народния театър „Иван Вазов”, Морското казино в гр. Бургас, Беглика,
Софийски Зоопарк, Дни на предизвикателствата.
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БФБ на изложения
Голяма част от ПР дейностите ни през годината бяха подчинени на нашите проекти, а именно „За
Балкана и хората“, „Солта на живота“, „Беласица отвъд граници“ и др. Благодарение на тях се
включихме успешно и атрактивно в традиционните „зелени” изложения „Зелените дни”, „Узана
поляна фест”, „Беглика” и др. Освен с щанд по
проекта „За Балкана и хората” изработихме
прекрасни маски на видове от Централен Балкан
и зарадвахме най-малките природозащитници с
„образователната игра „Пасища и ливади” на
Узана поляна Фест и Беглика. Отново за първа
година направихме детска и бебешка серия на
дизайните ни по проекта „За Балкана и хората”,
която се посрещна с огромна радост от деца и
родители.
Включихме се и в нови изложения и фестивали
като: пътуващия университет “Европа на път:
Овластяване на гражданите и устойчиво
развитие” в гр. Чипровци (19-24 май), Форум
„Кариера с кауза” в София (31.05), „ПРОЕКТ
"РЕ>ЛА>КС” в София (21 юни), Световният ден на ГИС технологиите в София (19-ти ноември) и др. Тези
пъстри събития ни срещнаха с най-разнообразна публика като разпространиха посланията ни за
защита на природата и извън традиционните ни среди. Създадохме и успешни нови партньорства,
които ще използваме и за в бъдеще.
Отново подпомогнахме и Фестивалът на кестена (25 октомври), който се организира за трета година
от ДПП „Беласица”, както и фестивалът „Зеленика” на ПП „Странджа”, в който се включихме активно
както всяка година.
Отбелязахме и важни национални и международни събития като: Именен ден на Атанасовско езеро
(18 януари); Световен ден на влажните зони (2 февруари), Световен ден на мигриращите птици (10-11
май); Световен ден на Биоразнообразието (22 май), Рожден ден на Атанасовско езеро (12 август) с
пресконференции, игри, празници и интересни дискусии.

Театър за Балкана на Беглика Фест

БФБ и доброволчеството
През годината се радвахме на идеите и ентусиазма
на млади доброволци, които ангажирахме с найразлични задачи и дейности. Благодарение на
участието ни в програма в партньорство с найголямата студентска международна организация
AIESEC при нас дойде Вит Баргер или просто Витя от
Чехия. Той ни помогна за многобройните ни
събития, участва в доброволческа акция „Окоси
поляна-спаси орхидея” и Фестивал на солта и ни
разказа много за своята страна. По проекта „ГИС:
Гражданска активност, Информационни системи,
Съхранена природа” привлякохме да ни помагат
Кристиян Александров, Катрин Томова и Надя
Акция „Окоси поляна – спаси орхидея“
Павлова, които свършиха много ценна работа в
подготовката на ГИС платформата ни. Проектът ни „Участие за природа” даде възможност да
организираме доброволчески стажове, благодарение на които намерихме изключителни личности,
които ще продължат да ни помагат и през следващата година. По проект „За Балкана и хората”
организирахме доброволчески акции „Окоси поляна – спаси орхидея”, „Творческа работилница в
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Узана”, в които не веднъж се вдъхновихме от енергията, желанието и уменията на младите хора,
готови да посветят време и умения на нашите каузи. Важна част от екипа през 2014 г. беше Грег
Дейвидсън от Ню Йорк, който ни помогна за Детската академия и прекара няколко месеца в Габрово,
както и за ГИС на Атанасовско езеро, докато беше в Бургас.
Екипът по проекта взе участие също във форум „Кариера с кауза“ на 30-31 май, където представихме
различни доброволчески позиции за подпомагане работата на Коалицията „За да остане природа“.
През цялата година БФБ продължи дейностите си на координатор на Коалиция „За да остане
природа в България” като организираше редовни работни срещи, конкурс за дизайн на тениски с
послание за морето, изработваше промоционални материали в подкрепа на дейностите и каузата на
Коалицията и др. Поддържахме и доброволческите активности на Коалицията. Включихме се и в
преговорите и подписването на меморандум за отговорен туризъм и защитена природа, което сложи
началото на дългосрочно сътрудничество между природозащитните и туристическите организации
(17 юли).
Печатни материали
Изработихме и издадохме Националния план за влажните зони
(2013 – 2022) на български и английски език.
Определихме и темата за календара ни за 2015-та година –
Атанасовско езеро. Календарът беше изработен по проект „Солта
на живота”, а кадрите бяха избрани от фотопленер, посветен на
чудесата на Атанасовско езеро.
Много медийни участия имаше екипа 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.) Продължихме
успешното си партньорство със Зелен Дневник, които освен, че ни
станаха медиен партньор за Годишните награди за опазване на
биоразнообразието, през цялата година публикуваха вълнуващи
фоторазкази и фотогалерии със снимки от изложбата ни „Натура
2000 – най-доброто от природата на България и Европа”, победителите от фотоконкурса „Натура
2000” , организиран съвместно със CEEWEB for Biodiversity; на защитените видове в Шабленското и
Дуранкулашкото езеро и др.
Годината ни донесе и нов, обновен дизайн на сайта ни www.bbf.biodiversity.bg – с нова и по-актуална
структура, включваща направленията, по които работим, актуалните ни проекти и кампании, галерия,
връзка със социалните мрежи и др.
В Благоевград бе открита Стая за увеличена реалност, която бе дарена на Регионалния музей.
Продължават партньорствата ни с български и чуждестранни организации – БДЗП, Зелени Балкани,
Балкани, АПБ и др.; Норвежката агенция по околна среда, CEEWEB, Euronature, European Green Belt,
Pro Natura, SDC, DBU, македонски и гръцки партньори, румънски, украински и др.
Образователни дейности
Вече девета 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 експерти по дадена тема представят актуална информация. Курсът набира все по – голяма
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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 60 като има теми,
на които се стига до 180 човека.
Освен български експерти привлякохме и популярни лектори от чужбина като - г-н Гай Шорок,
разследващ специалист в Кралското дружество за защита на птиците; Бьорн Арне Наесс - експерт от
Норвежката агенция по околна среда и г -н Борис Ерг - директор на Програмния офис за Югоизточна
Европа на IUCN и др.
Лекциите за 2014 бяха следните:
17.12 - Пиринските мури - как се отразиха 80 години опазване на тези 800 годишни дървета? Момчил Панайотов и Евгени Цавков
10.12 - Древният човек и животните: първите домашни животни и влиянието на човека върху
околната среда през праисторията - Надежда Карастоянова
26.11 - „Участие за природа” – възможност за доброволчески стажове в рамките на нов проект за
целите на Коалицията “За да остане природа“ - Йорданка Динева
19. 11 - Прозрачни планини - Пирин! - Мартина Попова
12.11 - „Престъпления срещу дивата природа – случая „г-н Рос“ - г-н Гай Шорок, един от най-добрите
британски експерти в областта на престъпленията срещу птиците, разследващ специалист в
Кралското дружество за защита на птиците и бивш полицай
5.11 - "Горите на резерват „Бистришко бранище” 80 години след обявяването му – какво научихме от
последните събития в тях?" - Момчил Панайотов, Евгени Цавков и Александър Дунчев
29.10 - “Изчезването и възкръсването на едно блато – дейностите на СДП Балкани и Община
Сливница по възстановяване на Алдомировско блато.” - Ива Христова – Николова
22.10 - ”За елените, конете, зубрите и пасищата” - Стефан Аврамов
15.10 - „Слоу фууд: Отвъд чинията…“ - Доц. Д-р. Десислава Димитрова
2.07 - “Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на международна
програма на DBU.“ - Ваня Рътарова
25.06 - Айде СИПИ.еу - или как да намалим използването на съдове за еднократна употреба? 18.06 - Фестивално лято 2014 - Антония Чиликова, Росен Василев
11.06 - ЗАВРЪЩАНЕТО НА АПОЛОНА - Представяне на проекта на ПП Витоша „Възстановяване на
популацията на Червения аполон (Parnassius apollo) на Витоша - Янко Маринов, Добромир Домусчиев
28.05 - Има ли живот в Черно море? Живите местообитания по българското Черноморие разнообразие, разпространение и заплахи за съществуването им - д-р Димитър Беров
21.05 - Долното течение на р. Дунав и дивите есетри - Иван Христов
14.05 - Пермакултура и Пермакултурен дизайн - Михаела Царчинска
07.05 - Една история за връщането на редки растения в парковете, залесяването на крайречни гори,
бебета клек и много други
30.04 - Етноекология - какво е това - Бьорн Арне Наесс - Eксперт от Норвежката агенция по околна
среда и голям приятел на БФБ
23.04 - Под крилото на Глухаря - Димитър Плачийски
16.04 - ЛОВЦИ В МРАКА - един разказ за совите - доц. д-р Борис Николов
09.04 - Могат ли птиците да ни покажат какво се случва с природата ни? - Йордан Христов
02.04 - Представяне на проект ГИС – Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена
природа - Петър Тодоров и Таня Георгиева Шнел
26.03 - Европейските велосипедни маршрути и кои от тях минават през България - Мартина Колева
19.03 - Как да действаме, когато намерим пострадало диво животно - Любомила Кривошиева
12.03 - Биосферните паркове - категория защитени територии или нов подход за опазване на
Биоразнообразието? - Петко Цветков
05.03 - Впечатления от дивата природа на Панама - Ива Христова-Николова
26.02 - Какво прави IUCN за опазване на биоразнообразието в Югоизточна Европа? - Г -н Борис Ерг Директор на Програмния офис за Югоизточна Европа на IUCN
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22.01 - Биосферните паркове - категория защитени територии или нов подход за опазване на
Биоразнообразието? - Петко Цветков
15.01 - Открийте старите гори! - Александър Дунчев
Продължихме да подкрепяме и студентите, посветили дипломните си работи на защита на
природата. През 2014 успяхме да финансираме седем дипломни работи - една разработка за района
на Атанасовско езеро, две за Балкана и четири за района на Беласица. В края на 2014-та
организирахме отново конкурс за Дипломни работи, които предстои да изберем през следващата
година.
Не забравихме и младежките образователни лагери. Между 21 и 26 юли събрахме ентусиазирани
младежи от България, Гърция и Македония на международния младежки лагер „Национален парк
"Езеро Керкини" – рай за природолюбители“, за да ги научим повече за езерото Керкини и района.
През 2014 г. се продължи една от дейностите на БФБ - Студентските образователни лагери. Тази
година лагерът се осъществи от 1 до 6 август в местност Узана ( Габрово) около хижа „Горски дом“, на
границата между НП „Централен Балкан“ и ПП „ Българка“. В него взеха участие 25 студента от
различни университети. Програмата беше разнообразна като основните акценти бяха:
o

Разделяне на участниците на 2 екипа, които бяха водени на терен от експерти в различни
области: Гъби, Ботаника, Хидробионти.

o

Разделяне на участниците на малки отбори, които имаха задача да представят чрез
презентация проблем – причини и евентуални решения.

За всяка група беше назначен експерт – ментор, който да подпомага групата.

IV. РАБОТАТА НА КЛОНОВЕТЕ НА БФБ
1. Клон Беласица
През 2014 екипът на клон Беласица продължи
своята работа по изпълнение на проекта
„Беласица отвъд граници – трансгранично
сътрудничество по Балканския Зелен пояс“.
Проектът цели популяризиране на Беласица
както и развитие на природосъобразен,
устойчив
туризъм
и
укрепване
на
международното сътрудничество в района.
Всички дейности по проекта се изпълняват
съвместно с партньорите от Дирекция
Природен парк „Беласица”, Национален парк
„Езеро Керкини” - Гърция, Екологичното
сдружение „Планетум” – Македония и фондация Евронатур– Германия.
В началото на 2014 година започна изпълнението на проект „Проучване на възможностите за
трансграничен биосферен резерват Осогово – Feasibility Study for Trans-border Biosphere Reserve
Osogovo”, съфинансиран от Европейския Съюз по Инструмента за предприсъединителна помощ
Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония
Продължава и работата по актуализиране и развитие на интернет портал за Беласица –
www.belasitsa.com. През 2014 година бяха актуализирани всички налични текстове на портала,
разработени нови информационни блокове за гръцката част на района и извършени преводи на
английски език на по-голямата част от информацията. През 2015 година предстои цялостно обновяване
на портала и стартиране на английска версия.
През месец октомври 2014 г. година подпомогнахме организирането и участвахме в третото издание на
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„Фестивала на Кестена“, организиран от Дирекция на Природен парк „Беласица“.
Участвахме и в събиранията на консултативния съвет на Природен парк „Беласица“.
Популяризирахме района на Беласица, както и необходимостта от опазването на уникалната природа на
Югозападна България в няколко участия в предавания на регионалните медии.
Участвахме в международна научна конференция на тема “Перспективи за биологичното и културно
разнообразие по протежение на европейският Зелен пояс“, в Германия.
2. Клон Странджа
Клонът продължи работа по поддържане и развитие на партньорството с ДПП Странджа, независимо, че
няма проект в района. Водеше протестите срещу ОУП на Царево през януари в Бургас, участвахме в
срещи с различни заинтересовани, включително и Областния управител на Бургас – Павел Маринов.
Дадени бяха десетки интервюта по регионални и национални медии. Управителят на клона бе избран за
член на ОКС на ДПП Странджа и участва в над 5 срещи по проекта на ДПП „Устойчиво управление и
устройство на Природен парк „Странджа“, финансиран от ОПОС 2007-2013 г. Участвахме в срещи за
актуализирането на ПУ на ПП Странджа с Община Малко Търново и Царево, с ДПП и други
заинтересовани. Участвахме в обсъждането на Стратегията за природосъобразен туризъм на парка.
Подкрепа за трансферния проект на специализантката от БФБ Й.Динева в рамките на немската
обучителна програма за млади лидери в природозащитата „Клаус Тьопфер“ (BfN, 2015), свързан с
номинирането на Странджа за биосферен парк.
Участвахме във Фестивала на Зелениката в Резово на 2 и 3 май, където се срещнахме с различни
заинтересовани страни.
Наш представител участва на 3то издание на Тера Мадре Балкани (Terra Madre Balkans) от 19 до 21 юни
2014г. в Дубровник, организирано от KinoOkus и Slow Food.
Подкрепихме кампанията срещу закриването
на офиса на ДПП в Царево през юли.
Клонът се включи активно и в кампанията за
обявяване на Национален парк „Българско
Черноморие“ през юни – юли 2014 г. като
участва в обществените обсъждания,
организирани пародийно от МОСВ в Бургас.
Участие в процеса на подготовка на проект
„Нов поглед към биосферните резервати в
България“, съвместно с МОСВ и Еуронатур.
Наш представител участва на събеседването с
Обществено обсъждане за бъдещ НП
кандидатите за директор на Дирекция на
„Българско Черноморие“
Природен парк „Странджа“ на 14. 10. 2014 г.,
за да гарантира прозрачността на процеса и да представи на широката заинтересована общественост
визиите и идеите за развитие на природен парк „Странджа“, представени от отделните кандидати за
директор.
Участвахме в българо-турски семинар „Странджа – позната и непозната“, организиран от Зелени Балкани
Пловдив и сдружение Европа и ние по проект «Съвместно опазване на регион Странджа за устойчиво
развитие» (21.10.2014 г.), Рибарника.
През ноември активно участвахме в периодичния преглед на формата за биосферен резерват
„Узунбоджак“ в помощ на РИОСВ Бургас и по искане на НСЗП, МОСВ.
3. Калиакра
През 2014 посетителски център Калиакра в с. Българево беше отворен за посетители от м. Март до м.
Октомври. През центъра за 7 месеца са преминали повече от 800 туристи от България, Западна Европа,
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Русия и Украйна.
В посетителския център туристите могат да научат повече за Черно море и неговите обитатели, за
крайморските местообитания, както и за растителния и животински свят по крайбрежието.
Посетителският център е работил плътно през 7 месеца от 2014 година и се управлявал от технически
сътрудник, ангажиран на граждански договор. Поддръжката на Центъра през 2014 се осигуряваше
основно от проект Изследване и възстановяване на естествените филтратори на морето – РИФОВЕ.
Предизвикателство е осигуряване на финансиране за функциониране на центъра през 2015. По този
проект е закупена техника за разнообразяване на информираността на посетителите и по-специано,
компютър с мултимедия, екран и озвучаване.

V. ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТИТЕ НА БФБ ПРЕЗ 2014
ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: „Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежната
лагуна Атанасовско езеро”, краткото 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 510265 евро
Финансиране за 2014: Разходи за 2014 г. 135 621 лв.
Екип на БФБ: Дияна Костовска, Спас Узунов, Радостина Ценова, Снежана Иванова, Диана Павлова, Георги
Гюзелев
Напредък: През 2014 г. екипът на проекта работи активно
за изпълнение на планираните дейности и за достигане
на заложените цели и резултати по проекта.
Актуализиран беше План за възстановителни дейности за
обект: „Ремонт на диги и дървено - землени валове на
територията на Атанасовско езеро” и през 2014 г. бяха
ремонтирани 2360 м земни диги и 1940 м дървено-земни
валове. До този момент по проекта подходящата за
гнездене площ в езерото е увеличена с 21 274 м2.
Със закупения в рамките на проекта от „Черноморски
солници“ АД багер тип „Драглайн” са изчистени общо 7165 м от коритото на канала. Формиран е 8100 м
черен път по короната на дигата, осигуряващ достъп на хора и техника до канала. Чрез дейностите,
реализирани в обходния канал се подобрява неговите екологични условия, подобрява се качеството на
сладката вода, местата за гнездене на свързаните с него видове птици, развиват се благоприятно и
популациите на другите организми – планктон, бентос, безгръбначни, риби, земноводни, влечуги,
бозайници. Увеличаването на откритити водни площи, вследствие на почистването правят канала
предпочитано място за почивка на много видове птици, които до този момент нямаха подходящи
условия за това в Атанасовско езеро. Невероятно усещане за постигнат успех предизвика наблюдението
на 5 белооки потапници (Aythia niroca) в канала – вид,
включен в Червения списък на IUCN, който до този
момент поради липсата на дълбоки сладки води не
можеше да се срещне в Атанасовско езеро.
Извършено е и преустройство и ремонт на морското
заустие, от което езерото през пролетта се захранва с
морска вода за нуждите на солодобива. С тази дейност
се подобри процеса на поддържане на хидроложкия
режим и осигуряването на подходящите екологични
условия в него, конкретно като хиперхалинна
крайбрежна лагуна с тясно свързаните с живота в нея
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растителни и животински видове и съобщества.
В рамките на проекта през 2014 г. се изградиха два изкуствени острова – един насипен и един дървен с
обща площ 96 м2. Освен, че осигуряват допълнителна площ и качествени условия за гнездене те
възпрепятстват наземните хищници и ограничават достъпа им до гнездовите колонии, с което се
увеличава гнездовия успех и оцеляването на малките. Тези острови и платформи се изградиха изцяло от
доброволци по време на традиционната ежегодна бригада „Атанасовско езеро“.
През 2014 г. продължи проучването на възможностите за подкрепа на традиционното производство на
морска сол чрез агроекологични мерки като за целта се проучи френския опит и се събра информация
за морския солодобив в Италия. Работата по дейността протече засягайки следните два основни аспекти:
 Категоризирането на морския солодобив като добивна или селскостопанска дейност.
 Проучване на възможностите за подкрепа на традиционно производство на морска сол в
средиземноморските страни и в България.
На Третата среща на Обществения съвет за Атанасовско езеро проведена на 4 юни 2014г. се представиха
пред заинтересованата местна общественост темата за солта като селскостопански продукт и храна, и
обстоятелствата относно възможностите за компенсиране на морския солодобив в България.
Внесено е становище, относно добива на сол в актуализиращия се в момента ПУ на поддържан резерват
Атанасовско езеро.
Направени са коментари по първоначални предложения с мерки засягащи солодобивната дейност върху
земите от ЗЗ"Атанасовско езеро", попадащи в обхвата на План за управление на Черноморски басейн.
До април-юни 2015г. трябва да се внесат официално. Целта е да се направят постъпления тези мерки
върху земите на солника да могат да ползват компенсаторния механизъм на мярка"Плащания по Натура
2000 и плащания по Рамковата директива за водите" от ПРСР за периода 2014-2020 .
Цялостната схема за мониторинг на Атанасовско езеро беше завършена през 2014г. Данните от
мониторинга на хидрологичните и хидрохимичните параметри на лагуната през 2014 г. са обобщени в
доклад. Спецификата на климатичните условия през тази година не се отразяват съществено върху
състоянието на наблюдаваните местообитания. Обилните валежи създават условия за по-трайно
овлажняване на участъци, които в минали години са били сухи и сега на тези места масово се развива еухалофитна растителност. Това свидетелства за добре запазения потенциал от семенни банки, като се има
предвид, че най-редките растения, а и повечето от останалите, са едногодишни. Този потенциал дава
възможност на растителността да се възстановява и разпространява при подходящи условия, а такива в
рамките на лагуната има много. Растителността на местообитание от типа 1530 Панонски солени степи и
солени блата показва по-голямо видово разнообразие, което се дължи на благоприятните от гледна
точка на овлажнение климатични и почвени условия, а от друга – на по-късния период на наблюдение.
Изключително силен гнездови период беше регистриран през 2014. Висок брой двойки сравнение с
предишни години и добра гнездова успеваемост
въпреки
постоянните
проливни
дъждове.
Струпванията по време на есенна миграция са послаби сравнение с миналата година заради високите
води вследствие на валежите.

Карнавал на биоразнообразието в
Бургас през юни

2014 г. беше много важна за комуникационното
позициониране на проекта. Уеб сайтът на проекта
http://www.saltoflife.biodiversity.bg/ работи активно с
всичките му раздели с информация. Беше изготвен и
разпространен втория годишен електронен бюлетин:
"Проектът Накратко“ и магнит на проекта. Бяха
отбелязани със събития Атанасовден, рождения ден
на резерват Атанасовско езеро, Карнавала на
биоразнообразието.
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Основният акцент в комуникационните дейности през годината беше втория Фестивал на Солта с тема:
Сол и птици. Специфична цел на фестивала през 2014 г. бeше да покаже основния продукт, който се
добива в лагуната – солта, различните страни на солта и приложението ѝ за храна, забавление,
козметика, изкуство, дори физическа активност. Какво представлява солта и от какво е съставена и защо
е важно да продължи да се добива в Атанасовско езеро и как това е свързано с птиците. Фестивалът се
проведе на брега на лагуната в Южни солници на 29 август и се осъществи от БФБ, както и с помощта на
партньорите по проекта и младите хора – участници в природозащитната бригада на БДЗП.
Широко медийно представяне на проекта - 35 прес съобщения за 2014 г. и 726 публикации в медиите.
Две срещи бяха проведени на Обществения съвет за Атанасовско езеро през юни и декември 2014 г.
Завършени бяха концепции за интерпретация: пътека на саблеклюна и пътека на Солта, чието
изграждане е планирано за 2015г.
През октомври 2014 г. беше изпратен и одобрен доклад за напредъка (Progress report) към ЕК.
ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: „ЗА БАЛКАНА И ХОРАТА“
Донор: Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи в гражданското
общество
Партньори: Фондация Биоселена, WWF, Асоциация на парковете, БДЗП, ПроНатура-Швейцария, REDDШвейцария, BirdLife Switzerland, ИАСЖР, SAVE
Екип на БФБ: Румяна Иванова, Росен Василев, Юлия Йорданова, Десислава Живкова, Радостина Ценова,
Снежана Иванова, Владимир Милушев, Латинка Топалова – Жежиха, Катя Милушева, Таня ГеоргиеваШнел, Елица Иванова, Йорданка Динева, Петър Тодоров, Мартина Колева, Петя Шереметова, Бертран
Сансонанс, Пиер Галан
Проектът има за цел да демонстрира как местното развитие и опазването на природата могат да
съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на качеството на живот в селските райони
около Централен и Западен Балкан. Като един от партньорите по проекта БФБ отговаря за привличането
на гражданското общество, създаването на бъдещите лидери в природозащитата, развитие на
коалицията "За да остане природа в България", създаване на Детска природна академия „Узана“, както и
за комуникацията на целия проект.
БФБ има участие в няколко компонента на проекта.
Компонент C.1 – Прилагане на иновативен модел за информирано участие на заинтересованите страни
в управлението на пасищата в Национален парк „Централен Балкан“. През 2014 г. са изпълнени следните
дейности:


Извършена бе втората част на теренните проучвания и завършена цялостната 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”.



Извършен бе 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.



Създадена бе работна група по обсъждане на въпроси и проблеми свързани с изпълнението на
агроекологичната подмярка „Традиционни практики за сезонна паша (Пасторализъм)“ с участие
на различни заинтересовани страни (паркова администрация, животновъди, природозащитни
НПО).



Стартира разработването на Стратегически план за управление на планинските пасища на
територията на Национален парк „Централен Балкан“. За календарната 2014 г. бяха проведени 5
двудневни срещи на работната група по създаване на Плана. Към края на годината Плана е все
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още в процес на разработване.


През 2014 г. бяха внесени 2 броя предложения за допълнения и корекции по проект за Програма
за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. в частта й засягаща Направление 10.1.4.
Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм).



Беше внесено 1 брой предложение за допълнения и корекции по проект за Наредба за
условията и реда за прилагане на мярка 10 "Агроекологични плащания" от Програмата за
развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Компонент C.2.1 – Създаване на иновативен модел за работа с деца „Детска природна академия „Узана“.
През 2014 г. са изпълнени следните дейности:



Продължи работата по Идейния проект за Детска природна академия „Узана“. Ангажирани бяха
архитект и конструктор, които изработиха техническата документация за модулите (мебели,
табла, пейки, мостче, беседка и др.). Привлечени бяха дизайнери и фотографи, които проведоха
„творческа лаборатория“ на Узана и дадоха доброволен принос към идейния проект (виж
компонент C.3).



Започна работа по разработването на интерпретативни програми по 10 теми от
биоразнообразието, които ще бъдат предлагани като занимания за детските групи и
посетителите на Детска природна академия „Узана“.



Проведено беше първото обучение за интерпретатори, при което важно участие като лектор
имаше Теодор Василев (НЧ „Бъдеще сега“).



След интензивни преговори бе постигнато формално Споразумение за партньорство между БФБ
и Община Габрово, което бе одобрено от Общински съвет Габрово и подписано от кмета на
Общината. То дава гаранции за устойчивост на инициативата, като Община Габрово поема
ангажимента да поддържа изградената по проекта Детска природна академия „Узана“ в
продължение на 5 години.



От януари до април БФБ беше домакин на стажант от SIT Graduate Institute (Вермонт, САЩ)
Грегори Дейвидсън. Основна част от неговата практика в България беше свързана с Детска
природна академия „Узана“, за целта той беше настанен безвъзмездно в жилище на Община
Габрово.

Компонент С.2.2 – Създаване на ново поколение природозащитни лидери чрез въвличане на студенти.
Подробности в PR и образователни дейности
Компонент С.3 – Повишаване на обществената подкрепа за устойчиво и справедливо използване на
природните ресурси, чрез широкомащабни дейности за обществено информиране.
Целта на дейността е да подпомогне обществената информираност за опазването на природата като
цяло и по-специално – за възможностите за природосъобразно развитие на селските райони. Важна част
от укрепването на гражданския сектор е и мрежуването на НПО сектора в рамките на Коалицията „За да
остане природа в България“, изготвянето на съвместни становища и включването на доброволци в
дейностите по проекта и за целите на общите кампании.
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Една от изключително важните дейности по проекта
„За Балкана и хората“ е популяризирането на успехите
в природозащитата посредством Годишните награди
за опазване на биоразнообразието (Подробности в PR
и образователни дейности). Информация за
годишните награди е изпратена до мейлинг листа на
Коалицията „За да остане природата в България“ до
над 20 000 абоната, както и в социалната мрежа
Фейсбук и в сайта на проекта.
Проектът беше широко представен на няколко емблематични събития с над 6000 посетителя: Зелени
дни (София, 10-13 май 2014), Узана поляна фест (м. Узана край Габрово, 18-20 юли 2014), Лятна
случка (м. Карандила край Сливен, Природен парк „Сините камъни“ 28-29 юни 2014), Беглика фест
(яз. Голям Беглик край Батак, 21-24 август 2014), Дни на предизвикателствата (София, ).
Представянето на проекта се състоя по разнообразни начини в зависимост от формата на събитието
като същевременно успяхме да координираме изграждането на по-пълна картина за проекта чрез
съгласуване на участията ни с партньорите по проекта. БФБ се погрижи за информационни щандове,
презентация на проекта (цели, дейности и основни постижения), презентации, свързани с
изграждането на природната академия, биосферните резервати като подход за устойчиво
използване на ресурсите, представяне на кампанията за юридическа защита на природата на
Коалиция „За да остане природа“. Изготвихме специален интерактивен театър за деца „Приказка за
обитателите на Балкана“, който се превърна в изключително
интересен и успешен метод за екологично образование.
Допълнихме работата с деца с работилница за маски за
животни, важни за природата и за устойчивото развитие на
селските райони. Партньорите по проекта „За Балкана и
хората“ предоставиха документални филми за производство
във фермата и директните продажби (БДЗП) и се включиха с
представяне на местни ферми и продукти от Балкана (БДЗП,
Биоселена).
За участието ни в различни събития бяха отпечатани различни
информационни материали, които се радва на голям успех и
достигнаха до хиляди хора като например брандирани тениски
за деца и възрастни, метални бутилки, платнени торби и бъфове.
Проектните партньори участваха и в пътуващ университет
“Европа на път: Овластяване на гражданите и устойчиво
развитие”, който се проведе от 19 до 24 май в град Чипровци.
Участваха студенти от България, Франция, Словакия и Полша.
На Узана поляна фест през юли
БФБ направи общо представяне на проекта на отворена за
обществеността и местните власти дискусия и представи
конкретните дейности на Фондацията в проекта. Партньорите на проекта също се включиха с
презентации за компонентите с тяхно участие.
Допълнително получихме много сериозна посещаемост на подстраницата на проекта по време на
конкурс за дизайн на тениски с послания за защита на природата. Получихме 44 предложения за
дизайн в две категории (за дизайн на тениска за Коалиция „За да остане природа“ и за опазване на
Черноморието) от 27 дизайнера. Общо 4500 души гласуваха за предпочитания си дизайн, а
платформата за гласуване беше посетена общо над 80 000 пъти. Дизайнът, събрал най-много гласове,
беше отпечатан за Зелените дни.
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В рамките на компонента се организират регулярни, координационни срещи на Коалиция „За да остане
природа в България“ на теми като анализ на оперативна програма „Околна среда“ и мярка
пасторализъм в Оперативна програма „Развитие на селските райони“, подготовка за биогеографксите
семинари и обществените обсъждания на национален парк „Българско Черноморие“. Обсъдени са и
спешни мерки по случаи на заплашена природа – като например приемането на Общ устройствен план
на Община Царево без екологична оценка, въпреки че засяга природен парк „Странджа“. Като резултат
от срещите подготвяме съвместни становища и действия. Одобрени са промени в мярка пасторализъм
(тя се разширява по обхват като вече включва и природните паркове – това едновременно отслабва
натиска върху националните паркове, които имат за приоритет опазване на естествените процеси, но
същевременно създава възможност за подпомагане на традиционния поминък на хората. Мнението ни
за приоритетните местообитания в страната е взето предвид по време на Европейския форум за
хабитатите, а община Царево трябва да изготви нов общ устройствен план, който да включва екологична
оценка.
През 2014 продължихме да ангажираме доброволци за опазване на природата. Организирахме
творческа работилница на Узана (24 до 27.07.2014 г), където дизайнери и творци от цялата страна
изготвиха визуални и интерактивни средства, чрез които посетителите и най-вече децата да се срещнат с
природата, да я преживеят по интересен и увлекателен начин и това да разбуди интереса им към позадълбоченото й опознаване и оценяване. Възникнаха редица идеи за лого, интерпретационни игри,
табла, графични елементи и дори се намери време за артистичното боядисване на барака за дърва и
превръщането й в част от заобикалящата сградата на Академията гора. Акция „Окоси поляна – спаси
орхидея“ (подробности в PR и образователни дейности).
Състояха се и две опознвавателни срещи с доброволците на Коалицията „За да остане природа“, по
време на които бяха представени важни предизвикателства от работата по проекта и в рамките на
Коалицията. Вдъхновихме се взаимно от общата ни цел да работим заедно, за да съхраним природата,
която всички обичаме и пазим, да преодолеем разделението на „вие” и „ние” и да се обединим в една
общност за бъдещи активни действия. Обсъдихме теми като: плащане за екосистемни услуги,
популяризиране и развитие на Кампанията за юридическа защита на природата „Справедливост за
природата”, актуалните заплахи в планините и черноморското крайбрежие.
Важно постижение за 2014 беше взаимодействието с туристически браншови организации и
организации в защита на културното наследство. След серия кръгли маси и дискусии, девет организации
подписаха Меморандум за сътрудничество, в който определят опазването на природата и културното
наследство като приоритет за развитието на българския туризъм. Това са: Българска туристическа
камара, Бургаска регионална туристическа камара, Българска асоциация за алтернативен туризъм,
Асоциация на българските туроператори и туристически агенти, Българска асоциация за селски и
екотуризъм, Коалиция „За да остане природа в България“, Гражданска инициатива за опазване на
културно-историческото наследство, Българска асоциация на туристическите агенти, Регионално
сдружение на общини Център, Екологична организация „Родопи”, Фондация „Джуниър Ачийвмънт
България” и политическа партия „Зелените”. Сред първите съвместни позиции на организациите са
подкрепа за спиране на незаконното строителство в къмпинг „Корал”, Яйлата, опазване на горите в
България като природен, културен и туристически ресурс, становище за Карадере и за Небет тепе в
Пловдив. Коалиция „За да остане природа“ и Българска туристическа камара си сътрудничат и за Закона
за устройство на черноморското крайбрежие.
Компонент D – Комуникация на проектните резултати.
БФБ отговаря за цялостната комуникация между партньорите в проекта и за връзката между
отделните компоненти при тяхното комуникиране. Изготвен е Комуникационен план за 2рата проекта
година, който се изпълнява по график. Организират се редовни комуникационни срещи с всички
комуникационни експерти по отделните компоненти, както и с УС на проекта.
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ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: ОСОГОВО В ЗЕЛЕНИЯ ПОЯС (Подпомагане създаването на трансграничен
биосферен парк Осогово между България и Македония)
Партньори: Македонско екологично дружество – Македония, Франкфуртско зоологическо дружество –
Германия, Евронатур - Германия
Обща стойност: 10 300 евро
Финансиране за 2014: 8 240 евро
Екип на БФБ:Петко Цветков, Петър Тодоров
Основната цел на многогодишния проект остава непроменена, а именно: създаването на
трансграничен биосферен парк в Осогововска планина съгласно програмата „Човек и Биосфера“ на
Юнеско
Дейностите по проекта през 2014 г. включваха работа в следните направления:
1. Комуникиране и разпространение на идеята за биосферните паркове и сътрудничество със
заинтересовани страни. През изминалата година усилията бяха насочени към подобряване
сътрудничеството с представители на министерствата на околната страна от българска и
македонска страна и сътрудничеството с горските и ловните стопанства от двете страни.
Основните дейности свързани с българските горски и ловни стопанства включваха
провеждане на международна работна среща, посветена на темата за горската сертификация
както и отделни работни срещи с директорите на горските и ловни стопанства и на
представители на техните екипи. Срещите бяха посветени основно на обсъждане на
потенциала и желанието на стопанствата да предприемат стъпки за горска сертификация
съгласно стандартите на FSC (Forest Stewardship council) както и дейности, свързани с
идентифициране на гори с висока консервационна стойност (последните са вече определени
за ДЛС Осогово в рамките на предишните фази на проекта). В резултат от комуникацията през
годината ДГС Невестино изрази съгласие да предприеме стъпки към определяне на гори с
висока консервационна стойност в рамките на стопанството. Тази дейност ще бъде извършена
в рамките на евентуален нов проект в района, с прогнозно начало юли, 2015 г. В резултат на
дейности по проекта, през 2014 г. бяха проведени серия от срещи, посветени на бъдещето на
биосферните паркове в България. Също така представител на екипа участва в процеса на
иницииране на ревизия на списъка на участниците в националния комитет към програмата
„Човек и Биосфера“ на Юнеско както и неговото финално одобрение. В резултат на този
процес в началото на 2015 двама представители на БФБ бяха избрани за членове на
Изпълнителното бюро на Комитета (вторият представител на БФБ има ролята на заместник).
2. Трансгранично сътрудничество. Дейностите, свързани с това направление имаха отношение
към подобряване на сътрудничеството между българския и македонския комитет по
програмата „Човек и Биосфера“ През първите месеци на 2015 е планирана е среща между
ревизирания български комитет и македонския комитет . Трансграничната работна среща за
представители на горски и ловни стопанаства от двете страни и посветена на горската
сертификация също имаше важна роля за подобряване на трансграничното сътрудничество в
сектора и предаването на българския опит в сферата на горската сертификация. В рамките на
осигуряване на възможности за бъдещо трансгранично сътрудничество партньорите по
проекта участваха в разработването на ново проектно предложение, което ще направи
възможна бъдещата съвместна работа в района на Осогово. Тази дейност също така има и
пряко отношение към осигуряване на нови финансови възможности за подкрепа на дейности
в района на Осогово.
3. Подобряване на дейности, свързани с управлението на горите. След като горите с висока
консервационна стойност (ГВКС)в рамките на ДЛС Осогово бяха определени благодарение на
предишни фази от проекта, ловното стопанство продължи с процеса на горска сертификация.
Докладът и разработените карти за ГВКС ще бъдат основните документи, които ще бъдат
използвани по време на процеса. Повече от 10 процента от територията на ловното
стопанство е селекционирана и предложена за опазване на стари гори – тези
територии,съвместно с двата резервата в Осогово могат да послужат и като сърцевинни зони
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при зонирането на бъдещия биосферен парк.
4. Популяризационни дейности. Включват изработването на популярна книга за Осогово. До
момента са подготвени черновите на флора, водорасли и гъби и защитени територии в
българската част на Осогово. Предстои завършване на цялостния текст, преводът и
адаптацията на български и македонски и издаването на книгата. Популяризационните
дейности включваха и интервюта за национални медии като интервюто на Петко Цветков за
завръщането на риса в Осогово за Нова телевизия.
ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: „БЕЛАСИЦА ОТВЪД ГРАНИЦИ – ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО
БАЛКАНСКИЯ ЗЕЛЕН ПОЯС”
Донор: Немската федерална фондация за околна среда (DBU) – 50% и 50% съфинансиране от
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 2014: 38 938 лева
Екип на БФБ: Латинка Топалова–Жежиха, Владимир Милушев, Симана Марковска, Мартина Колева,
Десислава Живкова
В рамките на проекта бяха през настоящата календарна година бяха извършени следните дейности:
1. Традиционен планинарски, гастрономичен и
фолклорно-етнографски тур "Зимна Беласица". През
2014 година в похода до връх Конгур участваха 33
души, включително семейство от района на езерото
Керкини (Гърция) и млад американец от Ню Йорк.
Събитието се проведе между 14 и 16 февруари 2014
г. и отново събра любители на зимните
приключения и уникалната култура на тази чудна
планина.
2. Приключи международният младежки лагер „Езеро
Керкини – рай за природолюбители”, който се
проведе в периода 21-26 юли 2014 г. В продължение
на 6 дена младежи от България, Гърция и
Македония се наслаждаваха на красивата природа
на Национален парк „Езеро Керкини“, разположен в
подножието
на
Беласица.
Лекции
за
биоразнообразието на националния парк, неговото
управление, основните туристически обекти в
района и специализираната програма за екологично
образование на парковата администрация допълниха знанията на младежите за езерото
Керкини и околностите.
3. Фотоизложба „Невероятната Беласица“ - Още в
началото на 2014 г. в сградата на Дирекция на
Природен парк „Беласица“, се състоя откриването на
Фотоизложба „Невероятната Беласица“. Изложбата
съдържа 45 фотографии на планината и околностите й,
правени в три държави - България, Гърция и
Македония. Снимките са избрани сред участвалите
във фотоконкурса „Невероятната Беласица“, проведен
в периода септември - октомври 2013 г. През 2014 г.
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фотоизложбата посети, с. Керкини, Гърция, както и РИМ Благоевград и Арт салона на Радио
Благоевград.
4. Разработване на студентски дипломни работи за района на Беласица. През 2014 г. бяха избрани
4-ма студенти, които бяха подпомогнати логистично и финансово в разработване на дипломни
работи за района. До края на октомври три от дипломните работи бяха завършени и защитени.
Всички получиха отлични оценки и предизвикаха интерес, както на защитите, така и в
последствие. Ето списък на дипломните работи и техните автори:
 „Стенописите от комплекса църкви при с.
Водоча (Република Македония): стилови и
иконографски
особености“,
Любен
Домозетски, Националната художествена
академия, София
 „Белогръб кълвач (Picoides leucotos) и черен
кълвач (Dryocopus matrius) на територията
на Природен парк „Беласица”, Нелина
Алексова,
ЮЗУ
„Неофит
Рилски“,
Благоевград
 „Орнитофауна и възможности за развитие
на орнитологичен туризъм в природен парк „Беласица”, Невена Малакова, ЮЗУ „Неофит
Рилски“, Благоевград
През 2015 г. предстои и завършването на последната диплома работа на тема: “Екология и
разпространение на представители на разред Hymenoptera в планината Беласица“ на Кирил Арсовски,
Университет „Св. Кирил и Методий“, Скопие.
5. В периода 21-22 юни 2014 беше проведено
обменни пътуване за доставчици на туристически
услуги от района на Беласица.
6. През 2014 г. бяха проведени 2 двудневни обучения
за ключови фигури от туристическия бизнес в
района на Беласица. Първото обучение се проведе в
сградата на Дирекция на Природен парк „Беласица“
в периода 29-30 октомври 2014 г., а второто в
началото на месец ноември в с. Керкини, Гърция.
Първия ден и на двете предостави възможност на участниците да се запознаят с основните
тенденции и проблеми, свързани с развитие на туризма в района на Беласица в съседните
държави, докато през втория ден участниците работиха по казуси, свързани с бъдещото
развитие на района, споделяйки своите виждания за оптимално разработване и позициониране
на различни туристически продукти, както и за необходимите намеси, които биха довели до
подобряване на условията за развитие на успешен туристически бизнес край Беласица.
7. Обучение за природни водачи за района на Беласица - шестнадесет ентусиасти от България,
Македония и Гърция преминаха успешно специализирано обучение за природни водачи за
района на Беласица. Тридневното обучение, което се проведе в сградата на Дирекция на
Природен парк „Беласица“, включваше както основни теоретични познания за природната
интерпретация, така и практически занимания по създаване и изпълнение на програма с
посетители на района. Бъдещите водачи научиха как да представят информацията по забавен и
запомнящ се начин, участваха в различни интерпретативни дейности и имаха възможност сами
за създадат кратки програми за посетителите на планината.
8. През 2014 г. бе издадена и специализирана имидж брошура „Беласица“, която представя района
на планината в трите държави – България, Гърция и Македония.
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ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: „ПРОЕКТ ГИС - Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за
работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за
мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите“
Донор: Програмата за подкрепа на НПО за България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство за 2009-2014 г.
Партньори: Норвежката агенция по околна среда
Обща стойност: 49 438 евро
Финансиране за 2014: 39 915 евро
Екип на БФБ: Таня Георгиева-Шнел, Йорданка Динева, Петър Тодоров
Основната цел на проекта бе свързана с развитие на застъпническата роля на НПО и капацитета им
за мониторинг. Това бе постигнато чрез изпълнението на дейности целящи:
-

Изграждане и прилагане на умения за мониторинг, застъпничество и влияние върху
публичните политики на местно, национално и европейско ниво

-

Създаване на механизми за предоставяне на знанията на НПО на гражданите и
обществеността като цяло

Дейностите по проекта включваха:
Инвентаризацията на пространствени данни, от
пет проектни територии, в които БФБ работи
активно. След преглеждането и обработването на
пространствените данни е създадена база данни
от 460 ГИС слоя, включващи разнообразна
информация свързана с опазването на околната
среда и имаща отношение към устойчивото
развитие на районите. Всички данни са
съпътствани от създадени към тях метаданни. При
създаването на метаданните са следвани
принципите на Директивата INSPIRE за създаване
на на инфраструктура за пространствена
информация в Европа. За да бъде достъпна
базата данни както за служителите на БФБ така и
Обучение за БФБ и приятели край Карлово
на представители на други НПО, младежи и
широката общественост като цяло е изградена уеб-базирана ГИС платформа. Платформата е
механизмът чрез, който пространствената информация,генерирана от БФБ става бързо и лесно
достъпна до широката общественост и до всеки, който има отношение към опазвана на околната
среда, мониторинг и застъпничество за политики за регионално устойчиво развитие. ГИС
платформата е важна стъпка и принос на БФБ в процеса на развитие на механизми за споделяна на
пространствена информация в България.
С цел повишаване на капацитета за мониторинг и застъпничество и работа с пространствени данни
както на служители от БФБ така и на представители на други НПО и младежи, по време на проекта
бяха проведени 3 обучения:
1. Обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи в
две части – в обучението участваха 20 младежи от различни части на страната
2. Обучение за работа с пространствени данни и употребата им при мониторинга на
териториалното развитие за участници от НПО - в обучението участваха 22 представители на
7 неправителствени организации
3. Обучение за създаване и работа с уеб-базирана ГИС платформа – в обучението участваха 10
представители на 6 неправителствени организации
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Норвежката агенция по околна среда участва активно в проекта чрез участието на двама експерти –
г-н Бьорн Арне Нес в ролята си на експерт природозащита и общество и г-н Рагнвалд Ларсен – в
ролята на експерт по изграждане на ГИС уеб-платформи. Освен с консултации и предоставяне на
норвежкия опит и знания в областна на граждански мониторинг и застъпничество и и изграждане и
управление на системи за достъп и споделяне на пространствена информация, двамата експерта
посетиха България и участваха като лектори в две от проведените обучения. Партньорството между
двете организации бе допълнително затвърдено чрез посещение на част от проектния екип в
Норвегия с цел обмяна на опит в областта на употребата на пространствени данни за нуждите на
граждански мониторинг и застъпничество.
В рамките на проекта бяха проведени и три публични представяния – първото- за запознаване на
широката общественост с целите и дейностите по проекта; второто – в рамките на честването на
Световния ГИС ден в България – за представяне на напредъка по проекта и третото и последно – за
представяне на резултатите по проекта и демонстрация на живо на изградената по проекта уеббазирана ГИС платформа.
В рамките на проекта бе изграден и уеб-сайт: www.gis.biodiversity.bg , който предоставя информация
за проекта както и връзка към уеб-базираната ГИС платформа.
ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: „ПРОУЧВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ОСОГОВСКА ПЛАНИНА ЗА
ТРАНСГРАНИЧЕН БИОСФЕРЕН ПАРК”
Донор: Европейски съюз по Инструмента за предприсъединителна помощ Програмата за
трансгранично сътрудничество България – Македония
Партньор: Университет „Св. Св. Кирил и Методий” в Скопие, Факултет за земеделски науки и храна –
регионален офис в Струмица
Времетраене: 13 май 2014 – 12 ноември 2015
Обща стойност: 283 591 лева
Финансиране за 2014: 37 689 лева, похарчени от БФБ-клон Беласица през 2014
Екип на БФБ: Мартина Колева, Катя Милушева (до 14 септември), Юлия Йорданова (от 15 септември)
Настоящият проект има за цел да постигне устойчиво трансгранично развитие на района на Осогово.
Биосферният парк предлага възможности за комбиниране на икономическите и социални ползи за
местните хора с паралелното опазване на природните ресурси, ценни за даден район.
За определяне потенциала на Осогово за Биосферен парк ще бъдат извършени проучвания на
природните, културните и икономическите характеристики на района, както и ще бъде направено
социологическо проучване на нагласите към опазване на природата и устойчивото развитие от страна
на местните хора и институции.
На 31 октомври 2014 година, от българска страна, след проведена процедура за избор на изпълнител
на поръчка за предоставяне на външна експертиза, бяха избрани експертите Станислава Захова
(Културно и историческо наследство и Социология), Симана Марковска (Туризъм) и Димитър Събев
(Икономика).
На 26 декември 2014 от македонска страна, след проведена процедура за избор на изпълнител на
поръчка за предоставяне на външна експертиза, бяха избрани експертите Методия Велевски (Фауна),
Наталия Меловска (Флора), Оливер Аврамовски (Горско стопанство) и Васко Хаджиевски (Селско
стопанство).
Проучванията на всеки експерт обхващат цялата територия на Осогово (българска и македонска част).

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: УЧАСТИЕ ЗА ПРИРОДА
Донор: Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014 г.
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Координатор: БФБ в партньорство с ЕС „За Земята” и Блулинк
Продължителност: 14.11.2014 / 14.03.2016
Бюджет: 80 542 евро, от които 10 % (8055 евро) са собствен принос, осигурен от бенефициента и
партньорите по проекта
Финансиране за 2014: 14 497 евро
Eкип на БФБ: Йорданка Динева, Стефан Аврамов, Елица Иванова, Петя Шереметова, Радостина
Ценова
Целта на проекта е да насърчи включването на неправителствените организации в процесите на
формулиране на политики и взимане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и
национално ниво. Въпреки че имат над 10 г. история, практиките на гражданско и НПО участие при
вземането на решения за околната среда не са задоволителни за природозащитната гражданска
общност. Проектът ще осигури структуриран и целенасочен анализ и предложения за подобрение на
възможностите за гражданско и НПО представителство, ще подпомогне местни инициативни групи за
разрешаването на наболели екологични проблеми, ще изготви и ще се застъпи за приемането на
експертни решения, законови промени и политики.
Тъй като началото на проекта е едва в средата на ноември 2014, до този момент е извършвана
подготовка за дейностите. Обявихме конкурс за доброволци към екипа на проекта в следните
позиции: биолози – за работа на терен и съставяне на сигнали, застъпнически дейности - студент
политология или свързани науки, технически помощник координатор проект, поддръжка на сайт,
журналист, превод на английски език. Във връзка с популяризиране на доброволческите
възможности представихме проекта в няколко различни университета – Биологически факултет на
Софийски университет, УНСС, Кариерния център на Нов Български университет. Получихме 33
прекрасни кандидатури на ентусиазирани млади хора, които със сигурност ще допринесат много със
своите знания.
Стартира работата по изготвяне на стратегически приоритети на Коалицията „За да остане природа в
България“. С участието на всички членове бяха разработени 8 точки за съвместна работа, които са
внесени в Министерството на околната среда и водите, Министерство на туризма, Министерство на
регионалното развитие и благоустройството и Министерство на земеделието.
Извършихме и други подготвителни дейности: изготвяне на задание за сайт и договори, търсене на
партньори за конкурс за гражданска активност, изготвяне на комуникационна стратегия,
подкрепихме изготвянето на становища за Кресна, Момчил голф край Балчик и Карадере.
Дейностите по проекта включват:
-

-

-

Проучване и анализ на гражданското представителство в България и формулиране на насоки за
подобряването му;
Изготвяне на анализ и препоръки за промяна на законови актове, касаещи природозащитното
законодателство, както и директна застъпническа работа;
Стимулиране на прякото гражданско участие чрез осигуряване на експертна помощ в 10 случая на
заплашена природа в цялата страна; възможност за проверка за сигнали и подпомагане на
местните общности при случаи на изсичане на гори, строеж на ВЕЦове и др. инвестиционни
намерения с унищожителен ефект върху природата;
Организиране на конкурс за най-добрите предложения за активно гражданство, свързано с
опазване на природата, участие във вземането на решения и разрешаване на местен проблем с
финансова награда за реализиране на планирана кампания и осигуряване на експертна подкрепа
по случая;
Създаване на дигитален архив, който да обединява информационния и документален ресурс по
общата работа на организациите членки на Коалиция „За да остане природа в България“;
Популяризиране на работата по проекта, природозащитното законодателство и добри практики
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на гражданско участие чрез организиране и участие в събития, публикуване на прессъобщения,
публикации на сайта на Коалицията и други приятелски сайтове и социални мрежи.

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: „ЖИВОТ ЗА БУРГАСКИТЕ ЕЗЕРА”
Донор: Програма LIFE+ на Европейския съюз
Водеща организация: БДЗП
Партньори: БФБ, Кралското дружество за защита на птиците (RSPB), Община Бургас, Черноморски
солници АД
Обща стойност: 1 743 000 евро
Финансиране за 2014 (за БФБ): няма
Екип на БФБ: Радостина Ценова
2014 беше извънредна година за проекта, която бе поискана от екипа, за да могат да завършат успешно
някой дейности, които се бавеха, най-вече приемането на плановете. Това ни позволи да издадем Плана
за влажните зони в много високо качество и да го разпространим из цялата страна на български и на
английски език. Специално събитие организирахме на 11.09.2014 за представяне на плана (и други
стратегически документа по проекта) пред заинтересованите страни и медиите в Бургас.
Участвахме активно в организирането и провеждането на AfterLife срещата на проекта през юли, на
която се реши как и чрез кой ще продължат да се изпълняват важните дейности, свързани с опазването
на Бургаските езера.
БФБ се включи във всички заключителни дейности по проекта – откриване на изложбата на Пода,
подписване на план за действия в случай на авария, ученическа конференция за Бургаските езера и др.
ЗАГЛАВИЕ 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 2014: 198 597,06 лева
Екип на БФБ: Димитър Плачийски, Катерина Ангелова, Стефан Аврамов, Георги Попгеоргиев, Петър
Шурулинков, Десислава Живкова и други
Проектът стартира на 01.04.2012 година и се предвижда да приключи до 31.08.2015 година.
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 опазване на белогръб кълвач
Специфични цели на проекта са:
1. Да се събере и анализира наличната информация за трите вида и да се проучи тяхното
актуално състояние;
2. Да се разработят проекти на трите плана за действие и приложенията към тях;
3. Да се въвлекат широк кръг заинтересовани страни в процеса по планиране и да се повиши
обществената информираност за трите вида;
Със специфичните цели на проекта са свързани и трите основни дейности по него:
Дейност 1. Проучване биологията, екологията, разпространението, относителната численост,
лимитиращите фактори и хабитатните характеристики на глухар, трипръст кълвач и белогръб
кълвач;
Дейността предвижда събиране и анализ на цялата достъпна и налична информация за трите вида,
провеждане на теренни проучвания на ключови аспекти от биологията, екологията,
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разпространението и заплахите за целевите видове и местообитанията им, както и изследване
ролята на глухаря като индикатор за локалните качества на местообитанието и биоразнообразието.
Дейността осигурява базовата информация за анализ, планиране и предлагане на ефективни мерки
за опазването на целевите видове.
През 2014 година е приключена полевата работа по договора за теренни проучвания на трите вида
птици. Сформираните от изпълнителя екипи от 5 ключови експерти и 24 полеви експерти са за целия
срок на изпълнение на договора от 15.05.2013 година до 31.10.2014 година са осъществили общо 791
теренни човекодни, от които 219 дни проучвания за глухаря (в защитените зони Рила, Западни
Родопи, Пирин, Триград-Мурсалица, Добростан, Славянка, Западен Балкан, Персенк, Централен
Балкан, Средна гора и Витоша), 395 дни проучвания за белогръб кълвач (в защитените зони Рила,
Централен Балкан, Добростан, Западни Родопи, Средна Гора, Камчийска планина, Западен Балкан,
Пирин, Странджа, Триград - Мурсалица, Сините камъни-Гебенец, Батова, Врачански Балкан, Славянка,
Витоша, Персенк, Комплекс Ропотамо, Бяла река и Понор) и 177 дни проучвания за трипръст кълвач
(в защитените зони Рила, Пирин, Западни Родопи, Триград-Мурсалица, Персенк и Витоша).
Проучванията на глухаря са реализирани в 2 полеви сезона съгласно техническата спецификация по
договора. Първият полеви сезон обхваща периода 15-31.05.2013 година, а вторият – 01.03.2014 –
31.05.2014 година.
Проучванията на трипръстия и белогърбия кълвачи са реализирани в 4 полеви сезона съгласно
техническата спецификация по договора. Първият полеви сезон обхваща периода от 15.05.2013 г до
30.06.2013 г, вторият полеви сезон обхваща периода от 01.09.2013 г. до 31.10.2013 г., третият полеви
сезон обхваща периода от 01.03.2014 г. до 30.06.2014 г., а четвъртият полеви сезон обхваща периода
от 01.09.2014 г. до 31.10.2014 г.
Всички типове данни, които са събирани на терен, при полевите проучвания на глухаря, трипръстия и
белогръбия кълвачи, са въвеждани в полеви протоколи по образец. Протоколите са попълвани
задължително в рамките на теренното проучване, успоредно с правенето на съответните
констатации, съгласно методиките утвърдени по проекта. Цялата информация от полевите протоколи,
събрана по договора е въведена в електронна база данни. В нея е интегрирана и цялата цифрова
информация отнесена към съответните записи под формата на GPS точки (Waypoints), GPS тракове и
снимки в цифров вид. Електронната база данни е представена към Финалния отчет на твърд диск.
Резултатите от проучванията предстои да бъдат анализирани при подготовката на трите плана за
действие.
В изпълнение на Дейност 1 са сключени
също така договори за улов на глухари и за
доставка на GPS предавателите
и
оборудването към тях за изследването с
радиотелеметрия на глухаря, предвидено по
дейността.
GPS
предавателите
и
оборудването към тях са доставени, уловени
са три глухаря и са им поставени
предаватели за радиотелеметрия. Регулярно
са провеждани теренни проучвания и
обходи за изтегляне на данните от
поставените на птиците предаватели, като са
събрани общо 11357 GPS точки. Закупено е
цялото
оборудване
планирано
за
изпълнението на дейността.
След подписан анекс за удължаване на проекта, изпълнението на дейността предстои да приключи
през август 2015 година.
Дейност 2. Разработване на проекти на 3 плана за действие и приложения към тях
Дейността включва разработване на ГИС бази данни, ГИС анализи и екологични анализи като
приложения към плановете за действие, както и разработване на текстовата част на плановете за
действие, включително разработване на препоръки за управление и ползване на видовете и
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местообитанията им.
През 2014 година продължи разработването и надграждането на чернови текстове за трита плана.
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 била интегрирана в ГИС среда събираната при теренните проучвания и
валидирана биологична информация за трите вида птици. Цифровизирани са границите на типовете
местообитания установени в хода на проучванията за индикаторната роля на глухаря. Завършен е
слоя с граници на ловно стопански райони, в територии, в които глухарят е обект на ползване. Въз
основа на досегашните проучвания е разработен слой с токовищата на глухаря и слой с установените
находища на двата вида кълвачи. Конвертирани са ежемесечно данните от поставените
радиопредаватели и са изготвени първоначални ГИС анализи за индивидуалните участъци на глухаря.
Въз основа на събраната информация е разработен модел на разпространението на глухаря в
Западни Родопи. Изготвени са анализи върху ролята на глуахря като индикатор за високо биологично
разнообразие.
Дейност 3. Обществени обсъждания и популяризиране на целевите видове
През април 2014 бе подготвена и изнесена лекция с презентация на тема „Под крилото на глухара”,
като част от Природозащитна академия провеждана чрез ежеседмични лекции от БФБ в
Биологическия факултет на СУ. През май 2014 в рамките на 5-дневно обучение на Асоциация на
парковете в България за повишаване капацитета на служителите на структурите и организациите,
отговорни за опазването на природата, защитените територии и НАТУРА 2000 мрежата, бе подготвена
и изнесена презентация на тема „Добрата популация на кълвачите – най-доброто доказателство за
управлението на горите във Вашия парк”. През юни 2014 бе подготвена статия „Предизвикателството,
наречено фотолов на глухари” и бе публикувана в българското и английското издание на списание
„Екология 21”. Подготвени са публикации за глухаря, белогръбия и трипръстия кълвач за European
Wilderness Society (www.wildreness-society.org), която е публикувана през ноември 2014 г. и
публикация за бюлетин на CEEWeb for Biodiversity (www.ceeweb.org),публикувана през м. декември.
На 15.12.15 е излъчено по програма Христо Ботев на БНР интервю с Димитър Плачийски, посветено
на кълвачите и тяхното опазване. Публикувани са снимки и информация за кълвачите във Фейсбук
профила на БФБ. Работено е по актуализация и обновяване са интернет подстраниците за глухаря, за
трипръстия и за белогърбия кълвачи на страницата на БФБ. Подготвят се материали за нови
публикации.
През 2015 г. предстои подготовка и провеждане на обществени обсъждания на трите плана за
действие. Предстои работа по включване на всички заинтересовани страни в процеса на обсъждане
на проектите на Планове за действие, отразяване на коментарите и препоръките от проведените
обществени обсъждания.
Дейност 4: Организация и управление на проекта
Дейността е изпълнявана от екипа за управление на проекта-ръководител, координатор, юрист,
административен секретар, като са спазвани всички изисквания за управление на проекти по
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“.
Дейност 5: Одит на проекта
В изпълнение на дейността е сключен договор за одит на проект № 5103020-39-682 „Планове за
действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи”. Текущият одит на проекта през 2014 г. е извършван
в съответствие с всички изисквания за управление на проекти по Оперативна програма „Околна
среда 2007-2013“.
Дейност 6: Мерки за информация и публичност на проекта
В изпълнение на дейността през 2014 г. са спазвани всички мерки за информиране и публичност
съгласно регламентите на ЕС, Оперативна програма Околна среда 2007-2013 и договора за БВФП.
Подготвени са информационни стикери на проекта и са поставени върху закупеното през 2014 г. по
проекта оборудване.
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ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: 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;
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
Екип на БФБ: Петко Цветков, Юлия Йорданова, Снежа Иванова, Мариана Стоянова, Димитър Кожухаров
През 2014 година проект РИФОВЕ получи удължаване на периода за изпълнение на дейностите до
30.11.2015.
Основните дейности по проекта, които бяха осъществени през
този период:
- Получаване на разрешително от Басейнова Дирекция за
управление на водите в Черноморски регион – Варна за
потапяне на изкуствени рифове в Черно море в полигон
Кранево;
- Обявяване на поръчка за доставка на рифово оборудване и
сключване на договор с доставчика;
Бяха доставени модули за оборудване за изкуствени рифове –
дълбоководно и плитководно и потопени първите 5 модула за
изкуствени рифове – плитководен тип в морски полигон
Кранево;
Бяха организирани посещения от страна на екипа в Румъния,
Украйна и Грузия с цел уточняване с партньорите на площадките за морски операции по потапяне на
рифовете, както и уточняване на възможностите за поддържане и проследяване на рифовете след
приключване на проекта.
Беше организирано обучение по ролята и функциите на изкуствените рифове в Трабзон, Турция с над
40 участници от всички партньорски организации от Турция, Грузия, Украйна, Румъния и България.
Дейностите по инсталиране и потапяне продължават и през 2015 година заедно с провеждането на
оценка за въздействието върху околната среда на поставеното оборудване. Повече информация за
напредъка може да се получи от поддържаната интернет страници по проекта: http://reefsproject.net/
и https://www.facebook.com/REEFSProject?ref=hl

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: „ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ ЗА ЮРИДИЧЕСКА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА“
Донор: Фондация „Помощ за Благотворителността в България” (ФПББ)
януари 2014-март 2014
Екип на БФБ: Петя Шереметова, Надежда Максимова, Йорданка Динева
Юридическа защита за Кампания за спасяване на Кресненското дефиле – 850 лв., използвани за
хонорари на адвокати за обжалване на
http://justice.forthenature.org/2015/03/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8/
Вече 18 години природозащитните се борят магистрала Струма да се изгради така, че да се съхрани
Кресненското дефиле. В различни етапи на кампанията българските отговорни институции, в лицето
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на Министерството на околната среда и водите и Европейската комисия одобряват план за
изграждане на тунел, но той все още не е факт, а спекулациите и опитите да бъде заобиколен продължават!
Повече
информация
за
кампанията
за
Кресненското
дефиле:
http://justice.forthenature.org/2015/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1
%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF/
Публикуван е призив за набиране на средства за правни действия за отмяна подробния устройствен
план на Зона за отдих „Бяла Север“ поради това, че планът е изготвен без да се проведе
задължителната процедура по преценка необходимостта от Екологична оценка и одобряването му
нарушава поне 2 закона: Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за устройство на
територията.
През 2014 г. е сключен е договор за адвокат, който води дела и изготвя становища до институциите:
МОСВ, МС, МРРБ. Договорът ще бъде изплатен през 2015 г.

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: ЧЕСТВАНИЯ НА ДЕНЯ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО И ПОДВИЖНА ИЗЛОЖБА ЗА
НАТУРА 2000
Донор: CEEWeb for Biodiversity
Партньори: няма
Обща стойност: 2300 евро
Финансиране за 2014: 2300
Екип на БФБ: Петя Шереметова, Стефан Аврамов,
Елица Иванова
1. Организиране на пресконференция за найнеотложните приоритети за опазване на
биологичното разнообразие в България в найпопулярното място за пресконференции - БТА
Пресконференцията бе организирана на 22 май
Изложбата на Беглика Фест
2014 в БТА. Тя привлече вниманието на медиите
и представи информация за биоразнообразието
и състоянието на българската Натура 2000. Представената от нас информация бе предадена от 2
Новинарски агенции; 2 радиостанция и 20 онлайн медии.
2. Организиране на фото галерия за Натура 2000 в най-сериозната български онлайн медия Дневник.
Две фото галерии бяха качени в онлайн галериите на Дневник със снимки и текстове от изложбата. Те
събраха повече от 50 000 посещения до момента. Първата от фото галериите бе публикувана на 22
май - Деня на биоразнообразието и достигна 11 783 зрители до края на годината.
Втората фотогалерия бе публикувана преди откриването на изложбата в София и бе избрана от
редактора за "галерия на деня". Галерията достигна 40 525 зрители досега.
http://www.dnevnik.bg/zelen/2014/05/22/2304757_fotogaleriia_suhranenata_diva_priroda_v_natura_2000/
http://www.dnevnik.bg/photos/2014/08/16/2362601_fotogaleriia_krasotata_na_bulgarskite_nezashtiteni_zo
ni/
3. Организиране на изложба за НАТУРА 2000 в България.
Изложбата стана част от кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 и бе
изложена за две седмици в периода 08- 21 Август 2014. Изложението привлече широко медийно
внимание и посланията й достигнаха до хиляди граждани в София.
4. Излагане на изложбата из страната:
След София изложбата бе изложена на Беглика Free Fest за периода 21-24.08.2014, където привлече
вниманието на всички участници, които бяха повече от 5000 души.
След края на фестивала беше транспортирана до Бургас, където беше изложена в Морската градина
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за периода 01-16.09.2014. Изложението привлече вниманието на медиите и хиляди граждани и гости
на Бургас.
Непосредствено след Бургас изложбата се експонира в голямата зала на хищниците в Зоопарк София
за периода от 18.09 до 10.27.2014. Ние организирахме допълнително специално събитие със студенти
и ученици на 09.20.2014 с цел привличане на повече внимание. Това събитие беше рекламирана в
медиите и във Facebook.
Директно от зоологическата градина на изложбата бе преместена в сградата на Европейската
комисия в България, където по това време раздавахме Годишни награди за биоразнообразието.
Изложбата остана там от 28.10 до 11.10.2014.
След това изложбата бе експонирана на Дните на предизвикателствата в София (2-4.12.2014).

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: УЧАСТИЕ В БИОГЕОГРАФСКИТЕ СЕМИНАРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000
Донор: CEEWeb for Biodiversity
Партньори: няма
Обща стойност: 8400 евро
Финансиране за 2014 и 2015: 8400
Екип на БФБ: Стефан Аврамов
Разработихме становище за приоритетни местообитания за България за биогеографския процес за
управление на Натура 2000 за Континенталния и Черноморския биогеографски региони. Активно
участвахме в няколко международни работни срещи за дискусии и представяния на бъдещия
биогеографски семинар.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
БФБ приключва 2014 с много добри резултати по отношение на своята мисия, на проектите, които
изпълнява и на каузите, за които се бори. В същото време сериозните предизвикателства във
външната среда, свързани с опазването на Пирин, приемането на ПУ, черния PR, който се води срещу
екологичните организации, в това число и БФБ поставят въпроси, свързани с нуждата от по-добра
подготовка и адаптация към изменящата се среда, реакция при кризисен PR и мотивация на екипа.
Във финансово отношение също се очертават сериозни предизвикателства и необходимост от
изготвяне на нови проекти, с които да продължим своята работа във важните райони на действие и
за ценните видове и местообитания, за които работим.
VI. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2014 г.
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VII. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА БФБ ПРЕЗ 2014
Управителен съвет
Бертран Сансонен
Росен Василев
Румяна Стоилова
Буряна Конаклиева
Пламен Димитров
Красимир Дечев
Готлиб Дандликер
Изпълнително бюро
Румяна Иванова (в майчинство от 1.04.14)
Стефан Аврамов
Радостина Ценова
Йорданка Динева
Петко Цветков
Десислава Живкова

Управители на клоновете на БФБ:
клон Странджа – Радостина Ценова
клон Беласица - Латинка Топалова – Жежиха
клон Източни Родопи - Стефан Аврамов
клон Калиакра – Петко Цветков

Изпълнителен директор
Румяна Иванова
ВИД изпълнителен директор
Радостина Ценова (от 1.4.2014)

офис координатор

Гл. счетоводител

Експерти на БФБ:
Десислава Живкова – администратор проекти
Таня Георгиева – Шнел – ГИС експерт
Петър Тодоров – еколог, координатор проекти
Петя Шереметова – PR
Катерина Ангелова – експерт европейско финансиране
Мартина Колева – еко-туризъм, координатор проекти
Елена Урумчева – уредник център Калиакра
Елица Иванова – координатор Студентски дейности
Дияна Костовска – ръководител проект
Светла Далакчиева – отг. Природозащитни дейности
Спас Узунов – Консервационни дейности
Владимир Милушев - координатор проекти
Юлия Йорданова – финансов мениджър
Росен Василев – ръководител проект
Димитър Плачийски - ръководител проект
Диана Павлова – експерт Интерпретация
Йорданка Динева – координатор проекти & кампании
Катя Милушева – администратор проекти
Димитър Кожухаров - администратор проекти
Марияна Стоянова – експерт Международно сътрудничество

Офиси на БФБ
Централен офис София
Регионален офис Бургас
Регионален офис Благоевград
Офис на проект Варна
Посетителски център Калиакра – с.Българево
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