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КОНТЕКСТ ЗА РАБОТАТА НА БФБ
Обща политическа ситуация
2016-та отново беше година на протести и обществено недоволство. Управляващите от ГЕРБ, дошли
на власт след падането на правителството на Орешарски, не подобриха значително нито
икономическата ситуация, нито политиката си за опазване на околната среда. Затова и протестите
бяха много и по най-различни теми през цялата година.
Продължи недоволството от провалената
съдебна реформа, започнало още през 2015-та
година с оставката на Христо Иванов като
министър на правосъдието. През януари с
излизането на поредния унищожителен доклад
на ЕК, описващ липсата на напредък на България
в областта на съдебната система започнаха и
протестите по темата. Протестираха не само
граждани, излязоха и съдии, които смело се
опълчиха
на
Висшия
съдебен
съвет.
Председателят на Върховния касационен съд
Лозан Панов многократно изобличаваше
колегите си от ВСС за връзките им с
управляващите. В други сектори също избухваха
непрекъснати скандали, които поддържаха
общественото недоволство през цялата година.
След опит за драстична реформа в
образованието и отмяна на знакови български
литературни произведения, бурни протести
принудиха и министърът на образованието
Тодор Танев да подаде оставка. Здравната
реформа и въвеждането на пръстови отпечатъци в болниците също изправи управляващите пред
сериозно изпитание и множество недоволни граждани. Всичко това неминуемо доведе до сериозни
противоречия и в самата управляваща коалиция, както и до намаляване на рейтинга на Бойко
Борисов и ГЕРБ. Затова, когато през месец ноември в разгара на предизборната си кампания за
президент министър председателят обяви, че ако ГЕРБ загубят изборите, ще подаде оставка и на
правителството, резултатът не закъсня. Със значително мнозинство (основно от отрицателен вот)
беше избран кандидатът, подкрепен от БСП Румен Радев. Бойко Борисов изпълни обещанието си и в
средата на месец ноември обяви оставката на правителството си. Това вкара България в поредната
политическа криза и предсрочни избори, които да бъдат проведени през следващата година.
2016 за околната среда

Политиката по отношение на
опазването на околната среда на
управляващите
и
Народното
събрание остана без значителна
положителна промяна през 2016 и
отново целогодишно изкарваше
хиляди
природозащитници
и
любители на природата на улицата.
И ако предишни години промените
бяха „на парче“, случай по случай, то
2016-та премина под знака на
сериозни законодателни опити да
бъдат облагодетелствани олигарсите,
този път не само в Банско, но и др. собственици на скандални концесии. Затова почти всеки месец
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бяха внасяни различни проектозакони, които предизвикваха реакцията на природозащитната
общност.
Скандален случай с паднало от лифт дете
постави отново на дневен ред темата за
обновяването на лифтовете на Витоша още в
началото на годината. Докато Витоша ски
обясняваше защо и как не може да поднови
лифтовете и си позволи да обвини бащата на
детето, че е причинил инцидента със
собствената си небрежност, през февруари
избухна поредният скандал и с Банско!
Изненадващо управляващата коалиция взе
решение на свое заседание да допусне
втора кабинка на Банско и да промени
концесионния
договор
на
Юлен.
Обществената реакция беше светкавична,
хилядни протести се противопоставиха на
решението, а правителството и управляващите партии започнаха да се оправдават, че не са
„разбрани“ правилно.
През февруари и март продължиха обаче опитите от една страна за лобиране за нова кабинка, а от
друга – за очерняне образа на онези,
които се противопоставят на тези
интереси.
Кампанията
срещу
природозащитните
организации
достигна застрашителни размери,
когато
главният
прокурор
се
самосезира по фалшивите сигнали и
започва разследване срещу БФБ, СДП
Балкани и др. организации. Проектите
бяха разглеждани за пореден път от
ОЛАФ и въпреки че злоупотреби не
бяха открити, бяха достатъчен повод
за гръмки и неверни злепоставящи
заглавия в определени медии.
Известни спортисти се подписаха под
писмо, което призовава за втора
кабинка
и
война
срещу
„псевдоеколозите“. Поставен беше и въпросът за какво отиват парите за природозащита
(включително и от Европа) и беше направен опит да бъдат омаловажени усилията за защита на
природата. Успоредно с натиска беше проведено и обсъждане на резултатите на
междуведомствената група, ангажирана да обяви има или няма нарушение в концесионния договор.
Това наложи наред с протестите, природозащитниците да защитават образа си, партньорите и
донорите си от безпрецедентните медийни и политически атаки.
И въпреки че под натиска на защитниците на НП Пирин решението на казуса беше отложено за
пореден път, опитите за облагодетелстване на лобистките интереси в Банско продължиха през цялата
година. В подкрепа на исканията на офшорната компания започна последователното внасяне на
законодателни промени в Закона за концесиите, Закона за спорта, Закона за туризма. Така например,
в Закона за концесиите бяха предвидени т.нар „вечни концесии“, възможност за промяна на
концесиите и множество други скандални привилегии за концесионерите.
Природозащитната битка със закона за концесиите продължи през април, май, юни с отрицателни
становища и дискусии, както и през юли, когато беше приет на първо четене, но точно в последните
дни от съществуването си 43-тото Народно събрание го гласува и на второ четене. Последната пречка
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пред приемането на промените се оказа решението на президента да наложи вето и да го отложи за
следващия парламент.
През цялата година продължи и кампанията за връщането на плановете за управление на Пирин,
Рила и Витоша и неприемането им в този им вид. Тревога предизвикваха и промени в Закона за лова.
Закони заплашваха и Черноморието през 2016-та. Още през февруари бяха внесени поредните
промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, които предвиждаха осем
изключения, позволяващи застрояване на дюните. След протести и отрицателни становища тези
изключения бяха сведени до три – разреши се върху дюните да се строят: обекти с национално
значение, обекти на техническата инфраструктура и специални обекти, свързани с отбраната. В до
сега действащия закон това не беше разрешено. Това накара коалиция „За да остане природа“ отново
да припомни своите шест стъпки за опазване на Черноморието и да призове за гражданска реакция.
Но особено бурни протести и блокади с
кемпери на Орлов мост през март
предизвикаха други промени в Закона за
устройство
на
Черноморското
крайбрежие и Закона за туризма, които
забраняваха свободното къмпингуване.
Битката, започнала още от предишната
година за или против свободното
къмпиране получи мощен законодателен
тласък през март. В крайна сметка спорът
какво значи то и дали и как да бъде
регламентирано доведе до отлагане на
приемането на Закона за туризма и
обявяване на идеята за забраната за
“неработеща”.
За
да
успокоят
недоволните протестиращи, депутатите
приеха Иракли, Корал и Бяла-Карадере да бъдат забранени за концесия и развивани като „плажове
за природосъобразен туризъм“. Остана обаче нерешен въпросът как ще бъдат защитени от
застрояване реално, а не само на хартия.
Именно затова граждански групи за защита на Корал, Карадере, Иракли и др., през март се
обединиха с експерти на Коалиция „За да остане природа“, за да предложат промени в ЗУЧК, които
да забранят за застрояване и на 1000 м зад плажовете. Депутатите първоначално проявиха интерес,
но в крайна сметка гласуването на тези промени остана за някой следващ парламент.
Летните месеци показаха нагледно, че плажуващите могат сами да пазят плажовете, дори по-добре
от управляващите. Граждански групи за защита на Иракли, Карадере и Корал за поредна година
проведоха различни кампании за отговорно къмпиране като почистваха плажовете, ограждаха дюни,
грижеха се и алармираха за умрели делфини и дори се превръщаха в спасители на плажа.
Необходимостта от промени в друг закон – Закона за устройство на територията доведе до
обединение на природозащитниците с граждански групи от цяла България за защита на градската
среда. Започна работа по промени в полза на засилено гражданското участие, така както изисква и
спазването на Орхуската конвенция. За съжаление, макар че депутатите приеха промени в закона в
края на годината, те отново не позволиха на гражданите да обжалват общи подробни устройствени
планове като заинтересована страна. Управляващи и Парламент предпочетоха да влошат
отношенията си с Европа и да дадат повод за поредна наказателна процедура на ЕК срещу България,
отколкото да позволят на гражданите да решават какво да се случва в собствените им градове!
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България предпочете европейски санкции пред защита на природата по още един казус през
годината. Приемането на Рила буфер беше отложено за пореден път през март. През юли ЕК взе
решение да започне дело срещу България в Съда на Европейския съюз, заради неосигуряване на
защитени зони за дивите птици в Рила. Остана нерешен въпросът и с Кресна, където
природозащитници и институции все още не могат да стигнат до съгласие, което отново заплашва да
предизвика реакция на Европа.
В ЕС също се наложи защита на природата от бизнес лобита. Европейските кампании, започнали през
2015 за запазване на контрола в директивите НАТУРА 2000 и срещу приемането на търговското
споразумение със САЩ (TTIP) и с Канада (СЕТА), продължиха и през 2016. И ако преговорите по TTIP
бяха окончателно замразени, то споразумението СЕТА успешно си проправи път през европейските
институции и беше одобрено от Европейския парламент.
Далеч по-успешна се оказа кампанията за запазване на директивите в сегашния им вид. На 7
декември Европейската комисия обяви, че директивите няма да бъдат променяни, а дори ще бъде
задълбочено тяхното прилагане. Това се случи след почти двугодишна международна
природозащитна кампания, която подкрепиха и евродепутати, еврокомисари, както и над 500 000
граждани от цяла Европа.
През годината беше постигнат още един
огромен успех, този път на национално
ниво – утвърждаване на 10 % за гори във
фаза на старост в държавните гори. Този
успех беше в резултат на дългогодишни
усилия и многобройни разкрития за
незаконни сечи и злоупотреби в горските
стопанства. Дървената мафия стана тема
на множество разследвания в медиите, а
многобройните срещи със заместник
министър Георги Костов и представители
на ИАГ, дадоха резултат през октомври
2016. Заповедта на Министерството на
земеделието и храните ще спаси от
изсичане общо 109 000 ха вековни гори, което се равнява единствено на обявяването на
националните паркове Рила и Централен Балкан взети заедно. Заместник министърът на
земеделието и храните Георги Костов получи отличие в Годишните награди на биоразнообразието за
тези свои усилия.
Природозащитната общност се поздрави и с международен успех - завръщането на белоглавите
лешояди в Стара планина, Кресна и Пирин. Български проект получи наградата НАТУРА 2000 от
Европейската комисия. Нова гнездова колония на световно застрашения къдроглав пеликан бе
сформирана след повече от 60 години в България в блато Песчина, на остров Персин (Белене) в
Природен парк „Персина“.
Годината обаче остави твърде много неизвестни, а най-сериозните казуси в природозащитата за
пореден път бяха отложени за следващо правителство и следващ парламент.
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ПРЕГЛЕД НА РЕГУЛЯРНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА БФБ
1. ЗЕЛЕН ПОЯС И НАТУРА 2000

БФБ в Асоциация „Европейски Зелен пояс“
БФБ продължи своето активно включване и членство в Асоциацията на Европейския Зелен пояс като
нейния представител беше преизбран за представляващ НПО в Управителния съвет на Асоциацията.
Повече информация за Асоциацията може да бъде открита на:
http://www.europeangreenbelt.org/association.html
9та Пан-Европейска конференция на Зеления пояс

9та Пан-Европейска конференция на Зеления пояс беше проведена от 31 октомври до 3 ноември 2016
в Национален парк Коли, Финландия. Представителят на БФБ Петко Цветков също присъстваше, а
темата за биосферните резервати в България беше представена със специален плакат „Биосферните
резервати в Зеленият пояс в България“. Повече информация за конференцията, включително
заключения, програма, участници и презентации може да бъде намерена на:
http://www.ym.fi/enUS/International_cooperation/Green_Belt_of_Fennoscandia/PanEuropean_Green_Bel
t_Conference
Проект “Опазване на биоразнообразието на Балканите – засилване на сътрудничеството по
Балканския зелен пояс“
Проектът цели да подобри сътрудничеството по протежение на Балканския зелен пояс и да насърчи
развитието на трансгранични екологични мрежи по границата на България, Гърция, Македония,
Сърбия и Турция. Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) е един от двата партньора на
Евронатур в България, а другият е „Зелени Балкани“. Проектът се фокусира върху повишаване на
познанието за Балканския Зелен пояс и осъзнаването на значението на опазването на
биоразнообразието и екологичните мрежи в региона и извън него. Дейностите по проекта се
изпълняват съвместно и от двата български партньора и се състоят в организиране на фотоконкурс,
разпространение на комуникационни информационни материали и провеждане на Деня на Зеления
пояс. Бяха постигнати следните резултати:
Беше обновен и разработен специален раздел за Зеления пояс на сайта на Българска фондация
Биоразнообразие.
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Чрез него и чрез Фейсбук страницата на БФБ беше разпространявана актуална информация за
същността на Зеления пояс, включително важни новини, свързани с регионите, които са част от
Зеления пояс, регионални, национални и международни инициативи и др.
http://bbf.biodiversity.bg/bg/Evropeyski-Zelen-poyas.c242
http://bbf.biodiversity.bg/bg/Balkanski-zelen-poyas.c243
http://bbf.biodiversity.bg/bg/Zeleniyat-poyas-v-Bylgariya.c244
Отбелязване на Деня на Зеления пояс 2016

Вело тур “С колело по Зеления пояс – от Осогово до Беласица“ беше организиран, за да бъде
отпразнуван Деня на Зеления пояс. Инициативата беше популяризирана чрез Фейсбук събитие, в
което редовно се публикуваше необходимата информация за участници и почитатели:
https://www.facebook.com/events/1040131819396685/
Вело турът беше проведен между 22 и 25 септември 2016 и събра близо 30 участника – приятели и
поддръжници на фондацията през годините от съществуването й до днес. Живописният маршрут
минаваше през планините Осогово, Влахина, Малешевска, Огражден и Беласица – планини,
споделени между България и Македония и до скоро непознати за туристите. Пътят водеше от двете
страни на границата през притихнали планински селца, покрай вековни букови дървета, ромолящи
потоци, оброчни кръстове, бивши застави, останали от Желязната завеса, вкусни къпини, натежали от
плод ябълкови дървета и малки градчета с таверни, предлагащи най-различни вкусотии. На 24
септември групата пристигна в Струмица, Македония и почете Деня на Зеления пояс със скромно
събитие – презентация за същността и значението на Европейския зелен пояс и дегустация на местни
македонски вкусотии – урнабес, пинджур, айвар, малиджано, вешалица, увияч, кременадла и т.н.
Към събитието се присъединиха и местни хора, които предлагат туристически услуги в района, както
и представители на македонското НПО Планетум – партньор на БФБ в множество проекти в района.
За спомен от незабравимото пътуване участниците получиха сувенир - бъф с диви животни,
изработен, за да популяризира биоразнообразието в Зеления пояс. Общата дължина на изминатия
маршрут на вело тура беше 220 км, с продължителност 4 дни.
Регионална конференция на Балканския зелен пояс 13 – 16 Април 2016, Baile Herculane, Румъния
Регионалната конференция на Балканския зелен пояс беше проведена в рамките на проект
„Опазване на биоразнообразието на Балканите – засилване на сътрудничеството по Балканския
зелен пояс“ от Евро Натур и регионалния офис за Източна Европа и Централна Азия на IUCN с
финансовата подкрепа на DBU. Целта на конференцията беше да се задълбочи стратегическото
планиране и сътрудничеството на регионално ниво между НПО и институциите. На срещата
присъстваха почти 50 участника от 13 държави, част от Европейския зелен пояс. БФБ беше
представена от Мартина Колева, координатор на проект в Осогово и Петко Цветков, координатор за
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БФБ на Зеления пояс. Сред изключително полезните изказвания и теми беше и презентацията на
Петко Цветков на тема: „Създаване на Асоциацията на Европейския Зелен пояс“.
2. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ВИДОВЕ
В партньорство с регионалните структури на
МОСВ бяха разкрити множество случаи на
нелегален трафик на защитени видове,
както по българското законодателство, така
и по CITES и регулация 338/97. Сред
намерените случаи са: ловни трофеи от
морски орел (Halieaectus albicilla), скален
орел (Aquila chrisaetos) и защитени видове
като
папагали
Жако,
шипоопашата
костенурка (Testudo hermani), леопардов
гекон (Eublepharis macularius) и др.
Заради зачестилите сигнали, свързани с незаконен трафик и онлайн търговия беше проведена среща в
София между представители на МОСВ, РИОСВ, МВР София и София област, OLX.bg и други НПО. По
време на срещата всяка организация и институция сподели своя опит, най-добрите практики и
предизвикателства, пред които се изправя в битката си с нелегалната търговия. Бяха намерени нови
форми на по-добро сътрудничество и се надяваме, че новите подходи, които бяха обсъдени ще направят
по-ефективна борбата с тези престъпления.
3. ПР И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2016
2016 беше белязана от безпрецедентна кална
война, черна ПР кампания и множество медийни
атаки срещу екологичните организации и в
частност БФБ. Водената още от 2009 г. регулярна
кампания срещу нас, през 2016 достигна апогея
си (надяваме се) и разшири кръга на
оклеветените, на въвлечените медии и на
използваните похвани за манипулация –
нарушаване на точността или изопачаване на
фактите (проекти, суми, дейности); не
разграничаване на фактите от коментарите и
предположенията; липса на гледната точка на
засегнатите; почти винаги отказ на право на
отговор на засегнатата страна и др.
Почти от началото си до днес кампанията повтаря едни и същи внушения, които макар и неприемливи в
началото, повтаряни упорито през годините, започват да бъдат възприемани от определени групи и се
чуват от най-високо място, включително и от парламентарната трибуна.
Кампанията е насочена към широката българска общественост и цели да породи недоверие в
поддръжниците на природозащитната общност и оттам да намали масовата обществена съпротива на
унищожението на природата сред различни възрастови групи.
Надеждата на поръчителите на кампанията са, че превръщането на думата „еколог“ в цинизъм, ще
намали защитниците на природата и ще позволи изпълнението на някои инвестиционни проекти, които
са неприродосъобразни и незаконосъобразни. Друга цел на кампанията е намаляване на строгостта на
екологичното законодателство и площта на защитените зони в България. Последната й цел е внушение,
че природозащитниците са платени от чужди държави и защитават техните интереси минират
традиционно добрите дипломатически отношения с държави като Швейцария, Австрия, САЩ и др.,
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заподозрени от участниците в негативната кампания, че, водени от свои частни корпоративни и
национални интереси, „плащат“ на българските природозащитници да спират проекти в туризма.
БФБ участва активно в срещите и обсъжданията на членовете на Коалиция „За да остане природа в
България“, които целят да изработят план за действие и да мобилизират наличните в организациите
ресурси.
Част от предвидените обучения по проект „Участие за природа“ и коалиционни срещи по проект „За
Балкана и хората“ бяха посветени на обучение на членовете на Коалицията и изготвяне на стратегията за
справяне с атаките. Бяха проведени обучения с външен специалист по ПР, специализирал в областта на
кризисния ПР и по-конкретно с опит в справяне с т.нар „Черен ПР“, както и с психолози, които проведоха
консултации за справяне с най-често срещаните техники за манипулация по време на дебат и публични
спорове.
Проведохме и специална пресконференция в БТА през
март, където директорите на големите НПО от
Коалицията "За да остане природа в България" обявиха
компрометиращата кампания водена в момента, като
опит за атака срещу гражданското общество и защитата
на природата като ценност. Освен уронване на престижа
на организациите, които активно работят, се създава
негативно
отношение
към
ключови
видове,
гражданството и дарителството като цяло, а мълчанието
на институциите е наистина оглушително
Запис от пресконференцията:
https://www.facebook.com/forthenature.org/videos/993107984060287/
Като част от последствията на кампанията БФБ премина проверка от
Върховна Административна прокуратура (ВАП), във връзка с нашия
проект „Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи“,
финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“
Получихме подкрепа от много партньори. Така например през март
Българският дарителски форум изпрати отворено писмо до
прокуратурата във връзка с разпореждането за проверка на няколко
еко организации, сред които и БФБ – член на БДФ, за съмнително управление и разходване на средства
от Европейския съюз. Координирахме и провеждането на общи дискусии с представители на
неправителствени организации от други сектори за съвместна стратегия и обединен отговор на атаката
срещу гражданското общество.
Обявихме 2016 за година на Балкана и хората и като че
ли специално за това, изпълняваният от БФБ
едноименен проект получи голямата европейска
награда Натура 2000 на ЕК през май. Издадохме нашия
календар-емблема, който широко разпространихме.
През годината особено силно развитие получи Детската
природна академия „Узана“, която се сдоби с нов
мениджър, нови планове и нови приятели. Нашите
запазени марки - Годишни награди за опазване на
биоразнообразието, „Зимна Беласица” (девето издание
12 - 14 февруари), Балкански Зелен пояс и Биосферни
паркове отбелязаха големи успехи.
Голяма част от комуникационните ни дейности през
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годината бяха подчинени на нашите проекти, особено „За Балкана и хората“ и „Солта на живота“. За пръв
път организирахме голямо спортно събитие – полумаратон „Атанасовско езеро“, заедно със сдружение
"Зелена Странджа" и Община Бургас на 17.01.2016 г. (в навечерието на Атанасовден), в което въпреки
лошото време се включиха над 80 ентусиасти от цялата страна. Станахме продуценти на 4 кратки филма
за Балкана, посветени на дейностите по проект „За Балкана и хората“ и на 18 февруари в Дома на киното
– София бе официалната им премиера, придружена с дегустации и продажба на вкусни храни от
планината.
Награди за БФБ
На специална церемония в София на 9 февруари 2016 г. Общественият борд на Telus International
Europe връчи наградите на избраните проекти в сферата на образование, здравеопазване и опазване
на околната среда. От подадените 150 проектни предложения, 20 са одобрени за финансиране с
различни суми – от 2 до 6 хиляди канадски долара. БФБ също бе сред наградените за своя малък
проект „Острови на надеждата“, свързан с пасивната защита от хищници на гнездещите птици в
Атанасовско езеро и включването на доброволци в акциите по опазването им.
Проект „Живот за Бургаските езера“, който беше реализиран от БДЗП в партньорство с Българска
фондация Биоразнообразие, Кралското дружество за защита на птиците (Великобритания),
Черноморски солници АД и Община Бургас в периода 2010-2014 година е в шортлиста на ЕК за найдобър проект за 2015 г. Именно този проект беше продължение на нашия дългогодишен проект
„Бургаски влажни зони“ и стана основата за новия, който изпълняваме в момента с част от същите
партньори - „Солта на живота“.
Проектът „За Балкана и Хората“ спечели Наградата
Натура 2000 на Европейската комисия в категория
„Социално-икономически ползи“.
Европейското признание „За Балкана и хората“ идва
съвсем заслужено, защото проектът е пример за
успешни действия в 9 Натура зони в България, който
на практика демонстрира как опазването на
природата и икономическото развитие могат да
вървят ръка за ръка и всички да печелят от това.
Думите на члена на журито Джеръми Уейтс (генерален секретар на Европейското бюро за околна
среда) при връчването на наградата точно обобщават ролята и европейското значение на този
проект: „Както каза и Комисар Кармену Вела в своето встъпително слово, противопоставянето
на икономиката срещу околната среда е вече отживелица и тази категория и награденият
проект съвсем точно илюстрират това с фокуса върху екосистемните услуги. Районът на
Балкана е с изключително красива природа, но в същото време там има големи икономически
предизвикателства и обезлюдяване на селските райони. „За Балкана и хората“ илюстрира как
може да се печелят пари и едновременно с това да се опазва природата. Имаше много силна
конкуренция в тази категория, но високо оценихме и факта, че се работи за промяна на
политиките и се търси възможност за прилагане на модела и в други райони на страната.
Поздравления за целия екип. “
Годишни награди за биоразнообразието 2016
На 23 ноември в клуб Терминал 1 в една изключително емоционална и вълнуваща церемония бяха
връчени Годишните награди за биоразнообразие. Популярният софийски клуб се оказа тесен за
всички любители на природата, номинирани, медии, представители на бизнеса, институции и
неправителствени организации, които уважиха събитието.
Осмото издание на наградите премина под знака на запазването на български гори – визия,
опазване, запазване на дървета в градска среда, разследвания за незаконни сечи и др.
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преобладаваха както в получените номинации, така и при победителите в 5-те категории.
Отново имаше и награди на публиката, определени с гласуване във Фейсбук събитие:
https://www.facebook.com/events/1416471371993343/, което събра над 5000 гласуващи за отделните
категории. Тази година най-оспорваната битка беше в две от категориите - Активист за природата и
Бизнес, подкрепящ природата. Разликите между първото и второто място бяха само няколко гласа, а
лидерството се променяше до последния момент.
Журито в състав Боян Петров, Ива Дойчинова, Валери Йорданов, Радослав Парушев и Красимира
Величкова беше изправено също пред огромно предизвикателство при определяне на своите
фаворити. Заслужено признание и внимание получиха всички номинирани, а победителите са:
1. Най-успешна кампания, свързана с опазване на биоразнообразието – в категорията, която по
традиция събира много номинации и показва огромното разнообразие от граждански и
природозащитни кампании, които се случват в България бяха отличени:
Награда на журито: Ежегодни високопланински
почиствания,
организирани от
екологично
сдружение "За Земята" – отличени не само заради
огромния си успех, който се измерва в
почистването на 89.1 тона отпадъци през 18-те
години, в които се провежда, но и заради факта, че
променя нагласите по отношение на отпадъците,
дори в среди извън природозащитата.
Награда на публиката: Кампанията за запазване на
парк „Бедечка“, организирана от гражданска група
"Запазете Бедечка“ – с 432 гласа публиката избра една кампания, която отдавна излезе извън
регионалните си рамки и се превърна в символ на борбата за запазването на зелените площи в
градовете в цяла България. Освен, че засега успешно спасява парк „Бедечка“ през настоящата година
гражданската група се обедини с други граждански организации за защита на зелените площи от
Варна, Пловдив, Русе и започна работа по законодателни промени за защита на градските зелени
площи.
2. Най-добър журналистически материал/медия, свързан със запазване на българската дива
природа – големият брой различни номинации направи конкуренцията в тази категория
изключително голяма и дава надежда, че в България има и обективни медии, които са
безпристрастни, смели и решени до разкрият злоупотребите, корупцията и беззаконието, където и да
ги срещнат.
Журито реши да даде две първи награди на
предавания на Нова телевизия, разкриващи
злоупотреби в горските стопанства и незаконни
сечи. Награда получи Марин Николов от екипа
на
предаването
„Разследване“
за
изключителната смелост при изобличаване на
връзката между дървената мафия и местните
политически структури и Господари на ефира
за серия от репортажи, посветени на
чувствителната за всички ни тема: незаконна
сеч и особено скандалния случай в държавното
горско стопанство в Айтос.
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Награда на публиката: Десислава Лещарска за „MythBusters: Зелените милиони“– със 176 гласа
тя спечели заради разследването си на схемата, по която се прави кампанията за Черен ПР срещу
природозащитното движение и разкритието, че „информацията за "фрапантните злоупотреби" е
лесно проверима с няколко клика на мишката, но целта на "скандалните разкрития" никога не е била
истината, а насаждане на омраза срещу определени природозащитни организации“.
3. Активист за природата – беше категорията с най-много номинации – 23, но публиката и журито
успяха да се справят с непосилната задача да изберат най-добрия от най-добрите и определиха
следните победители:
Награда на журито: Александър Дунчев, за неуморните му усилия да разкрива и проследява
безброй граждански сигнали за незаконни сечи, за битката му срещу застрояването на НП Пирин и
други каузи. Александър Дунчев си пожела някой ден в България да има 7 милиона
природозащитници и да успеем да си запазим природата от всякакви посегателства.
Наградата на публиката в най-резултатното до момента публично гласуване за всички години със
1746 гласа спечели организацията „Млад планинар“ от гр. Петрич – млади хора с мисия да
възпитават любов към природата и българските планини.
4. Политик с най-голямо внимание към българската природа
Журито обяви за победител доц. д-р Георги Костов – заместник министър на МЗХ (в оставка), за
дългогодишната му работа за по-голяма публичност на информацията и усилията му за прекратяване
на сечите във вековните гори, което доведе до обявяването на 109 000 хектара гори във фаза на
старост, които ще да бъдат спасени от изсичане.
Публиката избра за свой фаворит с над 400 гласа младия кмет на Ботевград Иван Гавалюгов, тъй
като сред приоритетите му е и „опазване на природата и подобряване на жизнената среда“.
5. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси – и през 2016-та в надпреварата се включиха
сериозен брой компании, ферми и къщи за гости, което е поредното опровергаване на стереотипа, че
бизнесът и природата не могат да съществуват в хармония.
Журито даде своята награда на Сидер и Атила Седефчеви, заради решителността им да опазват
местни породи и чрез тях да възстановят пасищата в Пирин. Наградата прие Елена Цингарска –
съпругата на Сидер Седефчев, която сподели, че битката на двамата братя с институциите изисква
много усилия и подобни признания ги мотивират и им дават сили да продължат делото си.
Подкрепата на публиката, изразена в над 300 гласа получи "Травентурия" за идеята им да
организират т.нар. "Екскурзии с кауза", в които част от цената на екскурзиите се използва за
подпомагане на различни организации, които опазват природата.
6. Организаторите дадоха една награда, останала
извън надпреварата и пазена в тайна до последно –
Награда за цялостен принос – на Любомир
Попйорданов и Одисея ИН, която тази година чества
25 години от създаването си. Любомир Попйорданов
е един от малкото посланици на алтернативния
туризъм в България и по света. Упорито се бори
страната ни да се превърне в желана и скъпа
дестинация за природосъобразен туризъм, а
планините и зелените територии да намерят своето
достойно и мощно лоби в гражданското общество,
сред инвеститорите и политиците.
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Почетно признание за принос в българската природозащита беше връчено посмъртно на младият
български учен д-р Николай Цанков, който ни напусна през юни, заедно с херпетолозите Андрей
Стоянов и Добрин Добрев.
Но за разлика от предишните си издания този път официалната част не приключи с раздаването на
наградите. Защото 2016 година е особено важна за цялото природозащитно движение, тъй като
Коалиция „За да остане природа“, празнува 10-ия си рожден ден!
В затрогваща лична изповед четири от
„лицата“на Коалицията - Йорданка Динева
от БФБ, Тома Белев от Асоциацията на
парковете в България, Константин Иванов
от WWF и Вера Петканчин от „Граждани за
Рила“разказаха за началото, за успехите
през всичките тези 10 години и за битките,
които отдавна вече не са само в защита на
природата, но и за държавата – за промяна
на законите, за създаване на правила и
защита на законността.
Тома Белев обяви новата идея на Коалиция
„За да остане природа в България“ – да търси и да създаде една „мрежа от активни граждани в
цялата страна“ или т.нар. кореспонденти, които да сигнализират за всякакви проблеми по места.
„Защото там, където няма поглед има беззаконие“ – заяви той. Йорданка Динева се обърна с
„Поканете ни, ще дойдем“– към всички граждани по места, обединени около някакъв
природозащитен проблем и ги призова да потърсят съдействието на Коалицията и да поканят нейни
представители.
И така с малко тъга, но и с много голяма надежда, че можем да променим България така, че
единствено да празнуваме в Терминал 1, а не да бягаме от нея към терминалите 1 и 2, приключи
раздаването на Годишните награди за биоразнообразие.
Купонът продължи с музиката на група P.I.F., които зарадваха гостите с любими техни парчета.
„Невидимите деца“, които се борят за защита на природата отпреди 10 години, днес вече са много
по-видими в обществото.
Всички победители получиха специални „медали“ с хлопки, за да шумят и „да се чуват“ отдалече,
както и кошници с фермерски продукти, осигурени от фермите, подпомагани по проекта „За Балкана
и хората“. Номинираните получиха специални грамоти като признание за техния принос, а
постиженията им бяха представени в специална презентация. По време на празника, гостите се
насладиха на вкусна храна от Балкана – сирена, кашкавали, разядки, кисело мляко с мед и орехи,
сладка и др. За първа година събитието беше излъчвано и на живо чрез стрийминг от Фейсбук
страницата на БФБ като събра 100-ици гледания.
Годишните награди за биоразнообразие се организират в рамките на проект „За Балкана и хората“,
финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Медийни партньори на Годишните награди
са: Блулинк, Евромегдан, Зелена светлинаБНТ, http://ureport.bg/
Доброволчеството
След изключително успешна доброволческа
акция “Да помогнем на Чифлика”, идва ред и
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на нейното естествено продължение „Да помогнем на Чифлика – част 2 “The Sequel“.
Доброволческата акция се организира в рамките на проект „За Балкана и хората” на 8, 9 и 10 април
2016 г.
Доброволческата акция „Заедно за хижа Амбарица“ се проведе в периода 21- 23 октомври, 2016 г.
Наш домакин бе бъде Ема Гатева и неповторимата хижа Амбарица, разположена на северните
склонове на Стара планина. Помогнахме хижата да се превърне в още по-прекрасно място за
посрещане на гости като се включихме в ежедневните дейности, свързани с пренасяне на дърва за
огрев, разчистване и подреждане на складово помещение и други задачи, неизменна част от
процеса да поддържаш една хижа като добре-работещо място, предлагащо топлина и подслон за
всеки посетител.
По повод Световния ден на околната среда Асоциация на парковете в България и Прозрачни планини
с подкрепата на Българска фондация биоразнообразие и Природен парк „Беласица“ на 4-5 юни 2016
г. инициираха доброволческа акция за почистване на Камешнишките водопади.
Образователни дейности
Курсът „Опазване на Биоразнообразие“продължи и през тази година:
• Премиера на книгата: „Ком-Емине. Пътеводител по билото на Стара планина – Живко Момчев
• Световен ден на океана – Грийнпийс България, За земята и БФБ
• Уики обича Земята – истории отвъд кадрите! – Уикипедия България
• Заедно за климата – Георги Стефанов, WWF България
• Ново начало за сухоземните костенурки – доцент Николай Цанков, НПМ към БАН и Костадин
Антонов - зоолог
• За птиците и доброволците - резултатите от 12-годишното гледане към небето – Йордан Христов,
БДЗП
• Невидимото богатство на подземния свят – Стоян Горанов, Антония Влайкова – Спелео Училище
"София"
• Горите, горското стопанство и лесовъдите – щрихи от миналото! - инж. Евгени Цавков,
преподавател по дендрология и уредник на Музейната сбирка при Лесотехническия университет
• Опазване на биоразнообразието или
как работи европейският клон на една
от най-големите еко мрежи в света
“Friends of the Earth – Европа – Бертран
Сансоненс, Pro Natura and Friends of the
Earth, Европа
• Възникване
и
развитие
на
природозащитното
движение
в
България и мрежата от защитени
територии- доц. Росен Цонев –
преподавател в Катедра „Екология“ в
Биологически факултет на Софийски
университет „Св. Климент Охридски“
• Растения по пясъчните дюни и дюнни местообитания в България – доц. Антоанета Петрова –
директор на Ботаническата градина при БАН
• Достъпът до енергия в развиващи се страни чрез малки ВЕИ системи – Божил Кондев - енергиен
съветник в немската организация за международно сътрудничество (GIZ) в областта на достъпа
до енергия в развиващи се държави
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Биоразнообразие на местността Рупите – растения, пеперуди, влечуги и още нещо….– Любен
Домозетски
Екстремна зоология – д-р Боян Петров от Националния природонаучен музей – БАН
Кресненското дефиле и лешоядите – Емилиян Стойнов и Христо Пешев от Фонд за дивата флора и
фауна (ФДФФ)
Херпетологични изследвания у нас: минало, настояще и бъдеще – д-р Мирослав Славчев и
Емилия Вачева, докторант в НПМ-БАН
Плащания за екосистемни услуги – един нов поглед към околния свят – WWF България
Миграцията при птиците - природен феномен все още с много неизвестни – доц. д-р Борис
Николов - Ръководител на Българска орнитологическа централа към Института по
биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН
Храна за Земята” - възможното градско компостиране – Ирена Събева – психолог и компост
активист, Данита Заричинова – част от екип „Нулеви отпадъци“ в Екологично сдружение За
Земята
Зимната планина – предизвикателства, възможности и мерки за безопасност – Павел Павлов инструктор по планинско спасяване и началник на Софийския отряд на ПСС, и Росен Василев от
Българска фондация Биоразнообразие

Тази година 18 предложения участваха в конкурса ни за финансиране на студентски дипломни работи в
областта на биологичното разнообразие и управление на защитените територии. Конкурсът бе отворен
за дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), чиято
дипломна работа попада в тематиката на конкурса: опазване на биоразнообразието, устойчиво
управление на природните ресурси и природозащитно образование, но основно условие бе
географският обсег, на който се провежда дипломната работа да засяга и територията на Централна
и/или Западна Стара планина. Комисията на конкурса одобри за финансиране 7 от предложенията:
•
•

•

•

•

•

•

„Индивидуални територии, активност и степен на синантропизация на кафява мечка (Ursus
arctos) на територията на Стара планина. “ - Владимир Тодоров, ИБЕИ-БАН
„Хидрофаунистични проучвания на подземните води от територията на Национален парк
„Централен Балкан“. - Петър Манолов, СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет,
Катедра „Обща и приложна хидробиология”
„Влияние на туристопотока върху летните прилепни колонии в Деветашката пещера. “ Светлана Иванова, СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет, Катедра Екология и
Опазване на Околната Среда
„Изборно стопанисване на високостеблени букови гори с цел природосъобразност и баланс
между функциите на гората. “ - Василена Каравасилева, Лесотехнически университет,
Факултет Горско стопанство, Катедра „Лесовъдство”
„ Пространствена екология на пепелянката (Vipera ammodytes Linnaeus, 1758) в Западна
България.” - Ангел Дюгмеджиев, Национален природонаучен музей при БАН, катедра
„Зоология”
„Взаимоотношения между представители на три семейства гущери Lacertidae, Anguidae и
Scincidae (Reptilia, Squamata, Sauria) по отношение на техните пространствени и хранителни
ниши в Западна България.“ - Емилия Вачева, Национален природонаучен музей - БАН
“Видов състав и консервационно значение на мравките от резерват "Врачански карст" Александър Милушев, СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет, катедра Зоология

Това е третата сесия на Конкурса, чрез който до този момент са финансирани 17 дипломни работи на
обща стойност от 10250 лв. Конкурсът се осъществява в рамките на проект „За Балкана и хората“.
БФБ организира Творчески лагер за развитие на едно специално място - Детската природна академия
Узана, така че тя да привлича хора от цялата страна и да служи като модел на място с устойчиво
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управление, преживелищно учене и опазване на биоразнообразието. Лагерът се случи от 31 юли до 6
август в учене, споделяне, дискусии, съмнения и визии за бъдещето. С интересните лектори се учи
за маркетинг, фондонабиране и комуникации. Лагерът бе палатков и разположен около хижа Горски
дом в местността Узана.
БФБ се включи в международната инициатива „Нощ на прилепите“ на 20 септември 2016 г., което се
състоя в сградата на Регионален исторически музей – Благоевград.
Изложби
Големи пана със снимки от Атанасовско
езеро ще радват бургазлии и гости
следващия месец. Точно на 21 май – Деня
на Натура 2000 в Европа, в Бургас бе
монтирана
специалната
изложба
„Птиците, хората и солта на Бургас“,
посветена на едно от емблематичните
Натура места не само в района, но и в
цяла България – Атанасовско езеро.
Изложбата от 9 грамадни пана все още е
разположена в центъра на града и е
видяна от над 300 000 човека за повече от
10 месеца. През август изложбата „Пера и
езера“ на БДЗП, създадена в рамките на
„Солта на живота“ представи на столичани Атанасовско езеро и Пода и някои от най-характерните
представители не само сред птиците, но и другите групи обитатели.
След изключително успешно турне в София, Бургас, Смолян и Русе, събрала вече стотици хиляди
любители на красивата природа, изложбата „Натура 2000 - най-доброто от природата на България и
Европа” гостува и в Арт салона на Радио Благоевград от 4 до 24 април 2016 г
Красиви снимки от планина Беласица и района, правени в три различни държави – България, Гърция
и Македония, представя изложбата „Невероятната Беласица”, домакин на която от 2 август до 18
септември 2016 бе бъде Екомузей с Aквариум, гр. Русе. Откриването на изложбата се състоя на 2
август бе съпътствано от дискусия на тема „Природа и екотуризъм“.
Изложбата „симБиотично“премина от новия Посетителски център на НП Пирин в Банско (където
стоя до края на май), през Регионалния исторически музей в Благоевград (през юни) и
Посетителския център на парк Рила в Паничище – до 30 октомври. Специално за Деня на Черно
море по покана на Община Бургас гостува в експозиционен център „Флора“за голямо международно
събитие. След което радва студенти и преподаватели в Бургаския университет „Проф.д-р Асен
Златаров“до края на февруари.
Фестивали
На 26 август се проведе четвъртото издание на Фестивала на солта на брега на лагуната Атанасовско
езеро. Тази година той бе на тема Миграция – на птици, на животни, на хора. Миграцията като порив
в търсене на по-добро място за живот, скритата сила, която кара милиони индивиди да изминават
огромни разстояния, за да намерят по-благоприятен климат, обилна храна и сигурност. Тазгодишното
издание на Фестивала се организира по проект Солта на живота и се случва с подкрепата на
“Черноморски риболов Бургас“ АД и „Ротари клуб Бургас – Пиргос“, както и със съдействието на
„Релакс Би ЕООД“ – Sea Stars.
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Пъстроцветният и живописен „Фестивал
на кестена” в село Коларово, община
Петрич се проведе на 15 октомври 2016
г. По време на петото издание на
Фестивала,
което
бе
богато
и
разнообразно, съпроводено с много
веселие, вкусотии, музика, танци и
редица съпътстващи събития, БФБ води
туристи и имаше свой щанд.
Имахме щанд на проект За Балкана и
хората и един от дните бе посветен на
Вкусове и гледки от Балкана. Тази година
Зелени дни бяха в градинката на бившия
мавзолей в София от 30 септември до 2
октомври. Организирахме Карнавал на биоразнообразието на 1 октомври.
През годината включихме и нови фестивали в програмата си освен традиционните, на които
присъстваме всяка година. Участвахме в Националния събор на народното творчество и
животновъдството „Рожен“, Национален фестивал „Семе българско“, Фамилиатлон и др., където
привлякохме нови публики и привърженици.
Други дейности
Тази година за първи път се чества Денят на Зеления пояс - 24 септември с различни инициативи в
цяла Европа. БФБ, един от координаторите на Зеления пояс у нас, организира вело събитие "С колело
по Зеления пояс - от Осогово до Беласица". От 22 до 25 септември тридесет смели велосипедисти се
включиха във вело-приключението и се запознаха на живо с територии от Зеления пояс в българската
част на Осогово, македонската част на Влахина, Малешевска и Огражден планини и финишираха в
българска Беласица. Те се запознаха с малко известни и посещавани от туристи райони, богати на
биоразнообразие и с голям потенциал за развитие на устойчиви форми на туризъм. Целият поход
включваше общо около 220 км каране на
велосипед по асфалт и черен път.
БФБ се включи в честванията на 25 години от
обявяването на НП Централен Балкан.
Включихме се в официалната церемония за
откриване на Посетителски център „Вежен“ в
Национален парк „Централен Балкан“ на 17
септември и представихме нашият Горски
театър. Това е първият посетителски център в
защитената територия. Изграден е по проект
„Централен Балкан“- парк за всички“,
финансиран от ОПОС. Служители от Парков
участък „Тетевен“ще посрещат гостите на Центъра и ще ги информират какви са условията за отдих и
развлечение. На 1 октомври забавлявахме децата по време на официалните чествания за
годишнината край Калофер, както и децата от детските градини в Севлиево на 11 октомври.
На 1 юни организирахме голям празник за децата на Малко Търново. Заедно с тях направихме Горски
театър, организирахме Карнавал на биоразнообразието, арт студия, рисувахме лица, правихме
костюми и др.
CEEweb for Biodiversity и партньори от цяла Европа, между които и БФБ предизвикаха
професионалисти и аматьори от цял свят да участват в международния конкурс за късометражен
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филм Green Go в 3 категории. Нашата анимация „Кръговратът на
водата“за Атанасовско езеро беше на крачка от големия успех и
спечелването на наградата. Успешно се включихме и в
кампанията за запазване на Директивите по НАТУРА 2000 като
привлякохме за подкрепа български популярни личности и
представители на туристическия и др. сектори, които се обявиха в
защита на директивите на Натура 2000 в кампанията „Приятели на
Натура 2000“.
Партньорства
Продължават партньорствата ни с български и чуждестранни
организации – БДЗП, Зелени Балкани, СДП Балкани, АПБ, БААТ, Хамалогика и др.; CEEWEB, Euronature,
Европейски зелен пояс, Pro Natura, SDC, DBU, македонски, гръцки партньори, румънски, украински,
турски и др.
Партнираме си с различни общини – Габрово, Бургас, Софийска община. и др., както и с редица
институции – Дирекции на НП Централен Балкан, Рила, Пирин, МОСВ, ИАОС, Софийски университет,
Пловдивски университет, Регионално управление
по горите Бургас, ДГС Бургас и др.
Националният комитет по Програмата „Човекът и
биосферата” на ЮНЕСКО одобри номинациите за
обявяване на биосферните резервати „Централен
Балкан“, „Червената стена“ „Узунбуджак“ и
„Сребърна“ и ги внесе в Секретариата на
Програмата. Това стана възможно благодарение
на партньорството ни с Общините Малко Търново,
Карлово, Асеновград, Троян, Силистра, Севлиево,
Антон и Павел баня, както и РИОСВ Пловдив, Русе
и Бургас, ДНП Централен Балкан, с подкрепата на
МОСВ и ИАГ и работата на екипа на БФБ и на АПБ. Финансирането бе осигурено от ПУДООС и проект „За
Балкана и хората“.
Директивите по Натура 2000 няма да се отварят, нито ревизират. Те ще бъдат запазени и ще бъдат
задълбочени мерките по тяхното прилагане. Това беше резултат от дълга битка на над 520 000
европейци, между които и над 10 000 българи, които подкрепихме кампанията Nature Alert,
организирана в България от WWF и БДЗП. Българска Фондация Биоразнообразие и CEEweb for
Biodiversity също се присъединихме към общата борба на природозащитните организации от цяла
Европа срещу промяната на директивите и организирахме кампанията "Приятели на Натура 2000".
Български популярни личности и представители на туристическия и др. сектори се обявиха в защита
на директивите на Натура 2000. Техните послания, заедно с посланията на хиляди други защитници
на европейската природа бяха споделяни във Фейсбук, Туитър и бяха изпратени на евродепутати и до
Европейската комисия. В кампанията ни „Приятели на Натура 2000“ се включиха: Александър Иванов,
Асен Терзиев, Василена Радева, Владимир Михайлов, Гергана Димитрова, Десислава Алексова, Ива
Свещарова, Николай Табаков, Петя Стойкова, Светла Дамянова, Уили Прагер, група Хоризонт,
фермерите, подкрепени от За Балкана и хората - Димитър Попов – пчелар, ферма "Под Балкана",
ферма "Угърчин".
Медийни участия
Участието ни в най-актуалните природозащитни теми и казуси ни донесе и множество медийни
участия на екипа на БФБ. Бяхме търсени по актуалните протестни кампании за годината, за
обсъждане на необходими и неотложни законодателни промени, за популяризиране на нашите
събития, както от национални и регионални, така и от международни медии. Продължихме успешно
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и медийните си партньорства с Ureport, Блулинк, Зелена светлина. Фестивалите, изложбите и
кампаниите, които организирахме получаваха сериозно медийно внимание през цялата година.
Верни на себе си и тази година екипът на БФБ се увеличи с още едно бебе. На 27 май нашето
прекрасно Данче е родило момче с невероятните размери 3900 грама и 55 см. Щастливите родители
са му дали името Вихрен. Пожелаваме му да бъде вихрен, здрав и щастлив и да се радва на голямата
любов на своите по-големи брат и сестра - Радослав и Боряна.
II. РАБОТАТА НА КЛОНОВЕТЕ НА БФБ
Клон Беласица
През 2016 екипът на БФБ – клон
Беласица продължи успешно своята
работа в Югозападна България.
Приключихме работата по проект
„Беласица – отвъд граници –
трансгранично сътрудничество по
Балканския зелен пояс“. Целта на
проекта
е
повишаване
на
информираността
на
обществеността относно уникалната
природа на Беласица, развитието на
екотуризъм
и
засилване
на
международното сътрудничество в
областта. Всички дейности по
проекта са изпълнени съвместно с
нашите партньори от Природен парк „Беласица“, Национален парк „Езеро Керкини“ – Гърция,
Екологичното сдружение „Планетум“ – Македония и фондация Евронатур – Германия.
През 2016 продължихме работа и по развитието на Интернет портала за Беласица www.Belasitsa.com. Порталът беше редовно обновяван с актуални новини от Беласица и района на
Подгорието.
Популяризирахме Беласица и нуждата от защита на
уникалната природа на Югозападна България с
няколко интервюта в регионални и национални
медии. Изложбата ни „Невероятната Беласица“
впечатли гражданите и посетителите на екомузея в
Русе, Регионалния историческия музей в Петрич и
др.
През октомври 2016 екипът на клон Беласица взе
участие в петото издание на Фестивала на кестена,
организиран от дирекцията на Природен парк
„Беласица“ в село Коларово, община Петрич.
Представител на БФБ, клон Беласица е редовен
участник в Консултативния съвет към дирекцията на Национален парк Рила. Той участва в две срещи
за годината.
През годината продължи и работата ни по подобряване на консервационните практики чрез
използването на техниката Отворени стандарти или т.нар. Адаптивен мениджмънт. Член на нашия
екип взе участие в Семинара по Адаптивен мениджмънт в Природен парк Медвеница близо до
Загреб, Хърватска, който се проведе от 7 до 11 Ноември. Ръководителят на регионален клон Беласица
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беше официален представител на българските НПО в Комитета за наблюдение на Програмата за
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 през 2016-та година. Той
участва във второто заседание на комитета, което се проведе в Комотини, Гърция на 18 октомври.
Екипът на БФБ - клон Беласица взе участие и в следните събития:
•

Празник по повод „Деня на Земята“в гр. Петрич, организиран от клуб „Млад
планинар“, гр. Петрич на 22 април;

•

Лекция на тема: „Работата на природозащитните НПО в България – примерът на БФБ“,
организирана в партньорство с Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр.
Благоевград на 28 април;

•

Belasitsa Tour 2017, организиран от клуб за екстремни спортове и планинарство – Бела
Екстрийм на 3-4 юни в град Петрич;

•

Международна нощ на прилепите в Благоевград – организирана на 20-ти септември
2016 в сътрудничество с Регионален исторически музей в Благоевград;

•

Девети вело тур „Зимна Беласица“, организиран от БФБ и проведен между 12 и 14
февруари 2016 г.

Клон Странджа
Регионален клон Странджа продължи работата си в Странджа, покрай проекта си за Атанасовско езеро и
във връзка с най-различни регионални случаи.
Калиакра
Този клон осъществи проект „Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето –
РИФОВЕ“ и управлява успешно посетителски център „Калиакра“ в село Българево.
III. ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТИТЕ НА БФБ ПРЕЗ 2016
ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: СОЛТА НА ЖИВОТА
Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна Атанасовско
езеро“ / LIFE11 NAT/BG/00036
Донор: Програма LIFE+ на Европейския съюз
Партньори: Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Черноморски солници АД
Обща стойност: Проектът е на стойност 2,013,027 евро, бюджетът на БФБ е 510,265 евро
Финансиране за 2016: 161,332.89 лв.
Екип на БФБ: Дияна Костовска, Спас Узунов, Радостина Ценова, Диана Павлова, Снежана Иванова
(почасова заетост), Георги Гюзелев и Таня Шнел (граждански договор като фрилансъри).
През 2016 г. 1,680 m дървено-землени валове и 1,940 m земни диги бяха възстановени, за да
осигурят ценно местообитание за най-различни видове птици. Възстановяването оказа положителен
ефект върху популация на видовете и увеличи с 7,6 ха подходящите площи за гнездене, почивка и
нощувка на най-различни птици. Беше подобрена 7% от общата площ на хабитата 1310 Salicornia и
други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни терени в защитена зона по
Директивата за местообитанията BG0000270 Атанасовско езеро. Забелязва се значително увеличение
на броя на гнездящия саблеклюн (Recurvirostra avosetta) в Атанасовско езеро - 469 двойки или 345
повече в сравнение с 2011 година. Две диги в обща площ 3,120 m бяха подсигурени с прилагането на
подобрени пасивни системи за защита от хищници. Резултатът беше внушителен – рекорден брой
дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica) от 110 двойки. Заедно с колонията на дебелоклюните
рибарки бяха преброени речни рибарки (Sterna hirundo), гривести рибарки (Sterna sandvicensis),
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морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus), стридояд (Haemantopus ostralegus), саблеклюн
(Recurvirostra avosetta) и бял ангъч. През годината 40% от гнездещите двойки на саблеклюна си
направиха гнезда точно в тези обезопасени диги. На тях бяха инсталирани и четири фотокапана,
които да дават полезна информация за хищниците и поведението на птиците.
13,000 m от коритото на обходния канал бяха
почистени от кал и тиня, което имаше пряк
положителен ефект върху хидроложките и
хидрохимическите условия на площ 152,280
m2 от местообитание – сладка вода и
увеличиха площта за хранене на птиците в
езерото.
През месец август проектът подсигури
безопасна нощувка на птиците от Лагуната
като построи два дървени изкуствени
острова. 80 доброволци бяха включени в
практическите консервационни дейности като
им беше проведена практическа и теоретическа предварителна подготовка. Най-големият досега
брой нощуващи кръглоглави пеликани (Pelicanus crispus) (до 495 индивида) в Атанасовско езеро за
2016 беше една от причините за построяването на двата изкуствени острова с размери 2 x 32 m2, - за
да може да бъдат създадени подходящи условия и предпоставки за гнездене на застрашения вид в
Езерото.
Уебсайтът на проекта има 18,773 индивидуални посещения до този момент. Бяха създадени и
Фейсбук и Тwitter профили, които да представят дейностите по проекта и резултатите от тях. Бяха
организирани две фотоизложби – една в Бургас „Птиците, хората и солта на Бургас“ и другата – в
София, наречена „Пера и езера“. През 2016
онлайн изданието dnevnik.bg публикува 2
фотогалерии за Атанасовско езеро, които
достигнаха до 26,537 гледания.

Четвъртият Фестивал на солта беше организиран през
месец август. Пътуващата ни изложба „Симбиотично“
беше разгледана от над 25,500 човека в 13 града на
България. Видео от CCTV соларните панели, които бяха
сложени в „Гнездото“ бяха представени в центъра на
Бургас и видени от 900,000 жители и гости на града.

В западната част на Лагуната беше
изградена „Пътеката на саблеклюна“, която
от септември 2015 до сега събира повече
4,000 посетители. „Пътеката на солта“ беше
трансформирана и посетена от 135,000
посетители само за летния сезон.

В стремежа си да привлече медии и различни
поддръжници и заинтересовани групи екипът на
проекта организира няколко специални събития като:
Празник за имения ден на Атанасовско езеро; спортен
полумаратон на Атанасовско езеро, рожден ден на резерват „Атанасовско езеро“ и много други.
Участвахме и в събитието, организирано от Slow Food - Terra Madre в Тирана, което се проведе през
юни 2016. Там представихме проекта и солта от защитената зона Атанасовско езеро.
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Разработен е План за интерпретация за Атанасовско езеро, който отбелязва няколко подходящи
инструмента за интерпретация, които да подсигурят ефективната комуникация на Лагуната. Планът
беше одобрен от партньорите и членовете на Обществения съвет за Атанасовско езеро през юни
2016.
ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: ЗА БАЛКАНА И ХОРАТА
Донор: Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с
участието на гражданското общество
Партньори: фондация Биоселена, WWF, Асоциация на парковете в България, БДЗП, Pro-Natura
Швейцария, REDD – Швейцария, Швейцарската лига за защита на притиците, Изпълнителната агенция за
селекция и репродукция в животновъдството към МЗХ, Фондация SAVE (Опазване на селскостопанските
сортове в Европа)
Екип на БФБ: Румяна Иванова, Росен Василев, Юлия Йорданова, Десислава Живкова, Радостина Ценова,
Снежана Иванова, Владимир Милушев, Катя Милушева, Елица Иванова, Йорданка Динева, Петър
Тодоров, Мартина Колена, 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 е включено в следните компоненти по проекта:
Компонент C.1 – Прилагане на иновативен модел за информирано участие на заинтересованите страни
в управлението на пасищата в Национален парк „Централен Балкан“. През 2016 г. са изпълнени следните
дейности:
1. Беше изготвена 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“.
2. Бяха
проведени
две
информационни срещи на
17-ти и 18-ти февруари като
част от комуникационната стратегия в Стратегическия план за управление на планинските
пасища на територията на парк „Централен Балкан“. Тяхната цел беше да представят драфт на
Годишния оперативен план за пасищата на територията на Национален парк „Централен
Балкан“ и да подобрят комуникацията между парковата администрация и животновъдите.
3. Беше изработена и разпространена специализирана информационна брошура за
животновъдите на територията на Национален парк Централен Балкан.
4. Беше изготвен план за възстановяване и реконструкция на пасищната инфраструктура на
територията на Национален парк „Централен Балкан“.
5. Работата по методологията Адаптивно управление продължи през 2016 с въвеждането и
прилагането на софтуера „Миради“ на български език и финализирането на превода на
методологията Отворени стандарти за използването й при планирането и изпълнението на
природозащитни дейности и проекти.
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6. През четвъртата година от проекта продължи и работата по компонент С.1., свързана с
информиране на публиките чрез информационна кампания за възможностите за създаването
на биосферен резерват на територията на Национален парк „Централен Балкан“. Кампанията
се оказа изключително успешна и даде възможност за определяне на биосферен резерват,
покриващ територията на 4 общини на територията на националния парк. Повече от 90
представители на местната общност и местната власт взеха участие в общо 8 срещи и един
семинар за периода юни – август 2016. Семинарът даде възможност за популяризирането на
методологията за Адаптивно управление и беше огромна стъпка към създаването на
биосферен резерват на територията на Национален парк „Централен Балкан“.
Повече от 100 участника взеха участие във всички срещи и дискусии организирани по компонент C.1
през 2016.
C.2.1. Създаване на иновативен модел за работа с деца „Детска природна академия „Узана“.
Детска природа академия „Узана“ вече функционира успешно и предлага множество възможности за
своите малки посетители да учат чрез преживяване сред природата. През зимната и пролетната
ваканция бяха организирани специални събития за посещения на групи деца или деца с родители.
През юни 2016 академията беше посетена от значителен брой ученици от Габрово. Първият летен
детски лагер беше проведен през месец август, а през ноември и декември екипът на Академията
посети и габровски детски градини, пред които с огромен успех представи своите програми. На 17
декември малки посетители на детската природна академия се включиха в уъркшоп за
изработването на сурвачки (според българските традиции).
Беше изработен и втори драфт на План за развитие на природната академия. Бяха проведени и серия
от срещи и дискусии между БФБ и община Габрово, за да бъде изяснено бъдещата форма на
партньорство и общото управление на Академията. Беше разработен и приложен и бизнес план за
развитието на Информационния център на Узана с Детската природа академия. От септември
детската природна академия получи и допълнително финансиране по българо-швейцарския проект.
Мариета Терзиева беше назначена за мениджър на природната академия.
Бяха разработени и нови информационни
панели и модули. Беше инсталиран и
вендинг машина.
Наръчникът на
интерпретатора беше обновен и подобрен.
Детската
природна
академия
беше
представена и на следните събития:
фестивал „Семе българско“ (23 - 24 април) в
Севлиево; Фамилиатлон – 14 май, гр.
София; Фестивал на дивите цветя – 25 юни и
Фестивалът в Рожен (15 – 17 юли) .
C 2.2. Създаване на ново поколение
природозащитни лидери чрез въвличане на студенти
За годината бяха проведени 25 лекции – част от курса „Опазване на биоразнообразие“ във
Биологическия факултет в СУ „Св. Климент Охридски“. Курсът предизвиква огромен интерес и екипът
на БФБ беше поканен да представи някои от темите в университети в Пловдив, Шумен и Бургас.
Награди за дипломни работи - шестчленно жури с различна специализация по природни науки:
Румяна Иванова – изпълнителен директор, Росен Василев - ботаника и екотуризъм, Спас Узунов –
експерт по биоразнообразие, и Стефан Аврамов – експерт биоразнообразие от БФБ и Зорница
Стратиева – експерт лесовъд от АПБ, определиха победителите за настоящата година. Бяха отличени
седем дипломни работи и теми:
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„Индивидуални територии, активност и степен на синантропизация на кафява мечка (Ursus
arctos) на територията на Стара планина.“ - Владимир Тодоров, ИБЕИ-БАН
„Хидрофаунистични проучвания на подземните води от територията на Национален парк
„Централен Балкан“.“ - Петър Манолов, СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет,
Катедра „Обща и приложна хидробиология”
„Влияние на туристопотока върху летните прилепни колонии в Деветашката пещера.“ Светлана Иванова, СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет, Катедра Екология и
Опазване на Околната Среда
„Изборно стопанисване на високостеблени букови гори с цел природосъобразност и баланс
между функциите на гората.“ - Василена Каравасилева, Лесотехнически университет,
Факултет Горско стопанство, Катедра „Лесовъдство”
„Пространствена екология на пепелянката (Vipera ammodytes Linnaeus, 1758) в Западна
България.” - Ангел Дюгмеджиев, Национален природонаучен музей при БАН, катедра
„Зоология”
„Взаимоотношения между представители на три семейства гущери Lacertidae, Anguidae и
Scincidae (Reptilia, Squamata, Sauria) по отношение на техните пространствени и хранителни
ниши в Западна България.“ - Емилия Вачева, Национален природонаучен музей - БАН
“Видов състав и консервационно значение на мравките от резерват "Врачански карст" Александър Милушев, СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет, катедра Зоология

Младежки лагер – Тази година лагерът беше в
Централен Балкан, близо до Узана, където
беше проведен и през втората година от
проекта. Сред основните причини отново да
бъде избрана тази част на планината беше
фактът, че възникна необходимост от подкрепа
за Детската природна академия. Търсехме
възможност да привлечем именно млади хора,
които да оценят продукта, който предлага
Академията и да предложат подобрения в
него. Като биолози и природозащитните ние
обикновено се фокусираме единствено върху научните похвати и аргументи и подценяваме такива
елементи като популяризиране, комуникация и др. В резултат твърде много хора не разбират нашите
послания и не се чувстват приобщени към тях. По време на лагера искахме да разширим
възможностите на Академията като обогатим интерпретативните програми и дейности, бизнес плана
дизайна на интериора и екстериора на Академията, така че да бъде по-интересно и по-разбираемо
за децата. Затова и програмата на лагера беше фокусирана най-вече върху повишаване на
информираността на хората за съществуването и ползите от Детската природна академия,
интерпретацията, дизайна, разказването на истории и решаването на проблеми. Поканихме някои от
най-добрите експерти в страната, които координираха и участваха в процеса. (Елеонора Карнаса,
Ивелина Гаджева, Мариета Терзиева, Емил Иванов, Сашка Витанова). Бяха разгледани различни
аспекти от работата на Академията и от специалистите се очакваше да им дадат оценка и да
фасилитират събирането на нови идеи и предложения. На лагера присъстваха 20 човека от найразлични организации – администрацията на природен парк „Българка“ и на национален парк
„Централен Балкан“, спортни клубове от Габрово, деца от града и др.
C.3. Повишаване на обществената подкрепа за устойчиво и справедливо използване на
природните ресурси, чрез широкомащабни дейности за обществено информиране.
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Годишните награди бяха разпределени в 6 категории. Жури, състоящо се от популярни личности,
които обичат природата избраха победителите от сериозен брой номинирани. Церемонията по
награждаването се превърна в значимо събитие. Номинациите бяха повече в сравнение с предишни
години – 73 от най-различни градове и селата на България. Публичното гласуване достигна още повисоки резултати, тъй като победителите от повечето категории бяха избрани с над 1000 гласа. След
церемонията беше отпразнуван и рожденият ден
на Коалиция „За да остане природа в България“.
(виж повече подробности за събитието в част ПР)
Бяха проведени и координирани няколко
редовни срещи на Коалиция „За да остане
природа в България“. На тях бяха дискутирани
най-различни теми като: кампанията, целяща да
ни компрометира и нашата реакция срещу нея;
спиране на приемането на няколко закона в
услуга да презастрояването на Пирин и
Българското Черноморие и др. Над 100
доброволци бяха ангажирани за подпомагане на
дейностите на Коалицията и нейните организации членки.
Бяха организирани 2 доброволчески акции – акцията „Да помогнем на чифлика“, преведена в село
Съботковци, Габрово, 19-21 февруари и акцията „Заедно за хижа Амбарица“, 21-23 октомври в
Централен Балкан.
Проектът беше представен на 7 събития и различни фестивали, които привлякоха вниманието на
хиляди природолюбители на национално и регионално ниво. Тази година проектът участва в
Национален събор на народното творчество и животновъдството „Рожен“. Проектът беше
представен и на популярните „зелени“ фестивали Зелени дни, Дни на предизвикателствата и др.
Само за една година ФБ страницата на Коалиция „За да остане природа“ достигна до над 31 000
харесвания. Уеб страницата на проекта беше посетена над 80 000 пъти.

D. Комуникация на проектните резултати
Тази година беше изключително важна за комуникацията на проекта и в резултат на доброто негово
популяризиране, той спечели и наградата Натура 2000 в категория „Социо-икономически ползи“. БФБ
обяви 2016-та за годината на Балкана и посвети своя традиционен малък календар на проекта и
неговите дейности, както и на региона Западен и Централен Балкан. Календарът беше раздаван
успешно сред привърженици, партньори, стекхолдъри, политици и др. Общи дейности с дирекцията
на Национален парк Централен Балкан бяха запланувани за есента.
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Бяха произведени и разпространени четири кратки и един дълъг филм за проекта. За всяко по-важно
събитие беше подготвяна и разпространявана сред национални и регионални медии подходяща прес
информация.
По проекта бяха организирани и редовни срещи на комуникаторите на отделните организации,
членки на Коалицията за обсъждане на съвместни действия срещу т.нар. черен ПР – в резултат на
тези срещи бяха изготвени клипчета с известни личности, които да изкажат подкрепата си както за
нас, така и за природата, пресконференция, изобличаваща лъжите на определени медии, участващи
и организиращи компрометиращата кампания и др. БФБ подготви и анализ на ситуацията, който
представи пред швейцарското посолство.
Мониторингът показа, че броят на публикациите оплюващи и омаловажаващи природозащитните
дейности са над 400 за годината – интернет сайтове, радио, ТV репортажи и др.
Серия от събития под общото мото „Бизнес и биоразнообразие“: възможностите за Натура 2000,
ориентирани към различни целеви групи бяха организирани по проекта. Целта беше
популяризирането на европейското признание и наградата Натура 2000, което беше получено през
месец май от Европейската комисия. Това бяха изложба „Зелени дни“ в София, форум Натура 2000 в
София и посещения на демонстрационни обекти в региона на Централна Стара планина.

Специална елегантна изложба „В Балкана е възможно“ беше създадена за повода и представена по
време на горните събития.
Друго важно събитие за доброто популяризиране на проекта е организацията на Годишните награди
за биоразнообразие. Забележителната церемония се случи в музикален клуб Терминал 1 в центъра
на София. Присъстваха повече от 300 човека, включително медии, НПО, политици и бизнеси и
природолюбители. За първи път събитието беше излъчвано и онлайн чрез стрийминг.
ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: „БЕЛАСИЦА ОТВЪД ГРАНИЦИ – трансгранично сътрудничество по
Балканския зелен пояс“
Донор: Немската федерална фондация за околна среда (DBU) –50% и съфинансиране от партньорите
по проекта– 50%
Партньори: Дирекция Природен парк „Беласица”, Национален парк „Езеро Керкини” -Гърция,
Екологичното сдружение „Планетум” –Македония и фондация Евронатур–Германия.
Бюджет: 203 177 евро
Финансиране за 2016: 49 023 лв.
Екип на БФБ: Владимир Милушев, Симана Марковска, Мартина Колева
През 2016 проектът „Беласица отвъд граници – трансгранично сътрудничество по Балканския зелен
пояс“ беше успешно завършен. Той имаше за цел да популяризира Беласица и развитието на
трансграничното сътрудничество в района. Всички природозащитни дейности бяха извършени
съвместно с партньорите от дирекцията на Природен парк „Беласица“, България, дирекцията на
Национален парк „Езеро Керкини“, Гърция, Екологичното сдружение „Планетум” –Македония и
фондация Евронатур – Германия.
Заключителните дейности по проекта включваха:
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1. Организиране на деветото издание на велотур „Зимна Беласица“, което се проведе между 12
и 14 февруари.
2. Две посещения на изложбата „Невероятната Беласица“ в Екомузей с Аквариум, Русе и
Регионалния исторически музей Петрич.
3. Отпечатване и разпространение на брошура за проекта, описваща постигнатите резултати с
основна информация за туристическите забележителности в региона на Беласица.
Оценка на резултатите от постигнатото показаха, че успешното провеждане на дейностите по проекта
са повишили информираността сред жителите и гостите на района за ценността на Беласица като
уникално природно място с традиции и развито международно партньорство за опазване на
планината.
Едно от най-ценните достижения по проекта беше, че успя да събере хората от трите страни на
Беласица заедно! Благодарение на всички събития по проекта и продукти, изработени по време на
изпълнението му, благодарение общата работа между партньорите от различните страни беше
постигнатото успешното взаимодействие между представители на туристическия бизнес, държавни
институции, НПО и местните хора. Всички те бяха обединени от красивата планина Беласица и от
общата си идея да развиват устойчив екотуризъм в региона.
ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ ЗА ХОРАТА И ПРИРОДАТА В ОСОГОВО
Донор: Германска федерална фондация за околна среда DBU, Франкфуртско зоологическо дружество
FZS и собствен принос на партньорите по проекта
Партньори: Фондация ЕвроНатур, Германия - водещ партньор, Българска Фондация Биоразнообразие,
Македонско екологично дружество МЕС, Македония
Обща стойност: Общата стойност на проекта е 208 321 евро (60% финансиране от DBU и 40% финансов
принос на FZS и партньорите по проекта)
Общ бюджет на БФБ: 84 992 евро (82 992 евро – грант и 2000 евро собствен принос)
Финансиране за 2016: 27 276 евро
Екип на БФБ: Мартина Колева, Петър Тодоров, Снежана Иванова – счетоводител
Основната цел на проекта е да осигури опазването на изключителното биологично разнообразие в
Осоговската планина и да подпомогне прилагането на добри практики за устойчиво развитие на района
в сътрудничество с местните общности. Важно средство за постигането й е природосъобразното
използване на ресурсите и биоразнообразието.
Подцели на проекта:
• Подпомагане на устойчивото управление на горите в Осогово;
• Подобряване на знанията за едрите хищници в Осогово като мярка, подпомагаща процеса на
вземане на решения, свързани с устойчивото развитие на района;
• Анализ и демонстриране на потенциала на Осогово за развитие на природен туризъм.
Проектни дейности:
І. Подпомагане на устойчивото управление на горите на Осогово
1. Оценка на гори с висока консервационна стойност (ГВКС) и изготвяне на препоръки за
управлението им
Екипът на проекта проведе срещи с представители на ДГС Невестино, които демонстрираха сериозен
интерес към евентуално партньорство в БФБ по темата. В допълнение, БФБ получи и одобрението за
сътрудничество от главната горска структура в района – Югозападно държавно предприятие
Благоевград (ЮЗДП).
27

Българска фондация Биоразнообразие

Годишен отчет за 2016

Независимо от това се оказа, че по същото време ЮЗДП стартира обществена поръчка за
подготовката за горска сертификация на горите с висока консервационна стойност със собствени
средства. Процесът включваше приключване на оценката на гори с висока консервационна стойност
(ГВКС) и формулиране на препоръки за тяхното управление. Тази поръчка съвпадаше изцяло с
поддейност 1 по проекта, но БФБ не беше информирана за случващото се, нито за търга, който беше
проведен. Информация за случващото се не беше получена и от служителите на ДГС Невестино.

от следните дейности:

За да бъде избегнато двойно финансиране
на дейността БФБ организира спешна среща
с двама горски експерта Добромира Димова
– специалист по сертификация на горите и
Александър Дунчев – експерт по гори с
висока консервационна стойност от WWF
България. На срещата беше решено
промяната на заложената по проекта под
дейност „Оценка на гори с висока
консервационна стойност (ГВКС) и изготвяне
на препоръки за управлението им“ с някои

-

Обмяна на опит с германски/австрийски или швейцарски експерти по борба с корояда;

-

Мерки за възстановяване на горите след атаки от корояди, създаване на тестови места, в
които да се опитат различни методи на борба с короядите;

-

Възстановяване на дървесината след атаките на корояда;

-

Инсталиране и конструиране на изкуствени гнезда за приоритетни защитени видове като:
побубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata);

-

Полеви обучения за студенти за различни дейности в гората (ГВКС за студенти);

Към настоящия момент екипът по проекта изчаква одобрение за промяната на поддейността от
донора DBU и ЮЗДП.
2. Подобряване на капацитета на служителите в горския сектор
През следващата година предстои да бъдат проведени две трансгранични работни срещи и един
тренинг със служители от горския сектор от България и Македония;
3. Популяризиране на устойчивото горско управление сред заинтересованите страни,
занимаващи се с пространствено планиране
Поддейността ще бъде осъществена през следващата година
ІІ. Подобряване на знанията за едрите
хищници в Осогово като мярка, подпомагаща
процеса на вземане на решения, свързани с
устойчивото развитие на района
1. Разработване на обща, трансгранична
схема за наблюдение (мониторинг) на
едрите хищници - рис, мечка и вълк
Съвместно с македонския партньор беше
успешно финализиран „Експертен анализ на
наличната информация“ (данни от мониторинг
и модели за пригодност на местообитанията).
Докладът е достъпен на английски език.
Финализиран беше и докладът „Стратегия за
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наблюдение на едрите хищници“, отново благодарение на успешното сътрудничество между
български и македонски партньори.
2. Изграждане на трансгранична мрежа за наблюдение на едрите хищници с участието на
местни заинтересовани страни от различни сектори – горско и ловно стопанство,
земеделие, природозащитен сектор и др.
БФБ организира няколко тренинга като част от дейностите, свързани с подобряване на познанията за
едрите хищници в Осогово като основа за подобряване на процеса за взимане на решения.
Те включваха:
-

Среща за идентифициране на заинтересованите страни (юни 2016);

-

Обучение на ученици в района на Осогово със специализиран интерес към биология и
опазване на природата. Обученията бяха посетени и от учители и включваха посещение на
планината (юли,2016);

-

Обучение за горски служители от Регионална гранична полиция гр. Кюстендил (юли, 2016);

-

Обучение за горски служители, представители на ловни дружинки и туристическия сектор в
Осогово (октомври, 2016);

-

Обучение за представители на горската асоциация „Елен“

Обученията бяха много полезни и интересни за участниците и станаха повод за най-различни
въпроси, на които отговори лектора д-р Диана Златанова, експерт „едри хищници“ по проекта.
Близо 80 участника успяха да вземат участие в обученията и получиха специални инструменти, които
да им помагат да различават следите на мечка, вълк и рис, както и брошура за идентификация на
тези следи от останалите горски обитатели.
Друг важен резултат от тренингите, освен подобряване на познанията за едрите хищници в Осогово
беше и идентифициране на потенциални партньори в процеса за наблюдение на едрите хищници в
Осогово, включително редовни проверки на фотокапаните и събиране на директни и индиректни
доказателства за присъствието на едри хищници в района на проекта.
За следващата година са планирани два трансгранични уъркшопи за активните участници в
наблюдението, за да бъдат представени резултатите от техните дейности и събраните данни.
3. Прилагане на схемата за наблюдение на бозайници/ едри хищници в Осогово
Със средства по проекта бяха закупени 8 фотокапана и необходимите за тях консумативи.
Допълнителни 6 фотокапана с метални кутии и консумативите към тях бяха закупени благодарение
на грант от EUrid/Природен фонд – те решиха да подкрепят проекта с допълнително оборудване за
наблюдение през лятото на 2016 година.
Инсталирането на всички фотокапани беше направено през ранната есен на 2016. За съжаление
съвсем скоро един от тях беше откраднат.
Въпреки че по време на обученията всички участници бяха много впечатлени от презентацията на
лектора д-р Диана Златанова, някои от тях все още не са готови да отделят собствено време и усилия,
за да продължат сами наблюдението на фотокапаните и да търсят следи на едри хищници. Така, до
края на 2016 – мрежата от заинтересовани страни за мониторинг на едри хищници се състоеше само
от един човек – Антон Стойнев – главен инспектор на дирекцията на регионалната гранична полиция
в град Кюстендил. Той показа достатъчен интерес по време на обученията и беше определен от своя
директор за изпълнение на задачата. Той може да проверява фотокапаните докато прави оглед за
бежанци. Информацията от неговите наблюдение се качва в Интернет, за да бъде видяна и
анализирани от експертите по проекта. Зоната на наблюдение на главния инспектор е и място,
където са инсталирани повече от половината фотокапани. Главният инспектор е и ловец (с отговорно
към животните поведение), което е добра новина, тъй като местната ловна дружинка имат респект
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към него. До края на 2016-та бяха проверени фотокапаните в неговата територия веднъж. За
съжаление не бяха открити следи от рис.

4. Анализ на събраната информация от мониторинга и разработване на препоръки за
бъдещото развитие на Осогово, от гледна точка на опазването на едрите хищници в района

Обработване и анализ на събраната информация и събраните данни от наблюденията са част от
дейностите на описани в „Стратегия за мрежа за наблюдение на едрите хищници“. Тя беше
създадена и се попълва редовно с актуална информация.
Препоръки за управлението на горите, природния туризъм, бъдещи изследвания и др. ще бъдат
разработени следващата година.

ІІІ. Анализ и демонстриране на потенциала на Осогово за развитие на природен туризъм
За изпълнението на двете задачи по тази
дейност:
1. Оценка на потенциала на Осогово за
природен туризъм и
2. Разработване на пример за добра
практика на природен туристически
продукт в Осогово
екипът по проекта реши да наеме
туристическа
агенция
„Травентурия“
http://traventuria.com/
Тя е една от малкото агенции в България, която развива устойчив алтернативен туризъм. Травентурия
организира редовни образователни екскурзии в България и граничните й региони, наречени
„Екскурзия с кауза“, където туристите освен да се насладят на прекрасните маршрути и
забележителности могат да научат и полезна информация за опазване на природата от експерт по
биоразнообразие. Част от средствата по образователните турове са в подкрепа на различни
природозащитни НПО. С изпълнението на зададената по проекта задача ще се заеме Светослав
Велков, който има опит в дейността.
ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: ИЗСЛЕДВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ФИЛТРАТОРИ НА
МОРЕТО - РИФОВЕ

Донор: Съвместната оперативна програма „Черно море 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 евро
Екип на БФБ: Петко Цветков, Юлия Йорданова, Снежа Иванова, Петър Тодоров
Финален отчет по проекта беше подготвен и изпратен на управляващите Съвместната оперативна
програма „Черно море 2007-2013”. Проектът обхващаше периода от 2 юни 2012 до 31 декември 2015
(изпълнението на проекта беше удължено с три допълнителни споразумения) Проектът беше
изпълняват от БФБ като водещ партньор, бенефициент в сътрудничество с трима основни партньори:
Одеският клон на Института по биология на южните морета на Украйна, НПО „Наше Море“ –Румъния,
Държавен Университет ИЛИА –Тбилиси, Грузия; както и асоциативен партньор Черноморския
Технически Университет -Трабзон, Турция.
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Главните цели на проекта са:
• Укрепване на съвместна база от знания и информация, необходима при използването на
изкуствените рифове за справяне с органичното замърсяване на морската екосистема на
Черноморския басейн.
• Подкрепа за създаването на политики при определянето на съвременни стратегии, планове
за действие и национални мерки за възстановяване на морските ресурси, което да позволи
устойчив черноморски риболов в бъдеще.
• Значимо увеличение в прогреса към подобряване на черноморската околна среда
Специфичните цели са: да се внесе принос в редица международни стратегически инициативи чрез
практически и активен подход чрез възстановяване на основните филтратори на морето.
Главните и специфичните резултати по проекта бяха постигнати по време на периода на изпълнение.
Общо 83 рибари, туристически организации и ученици подобриха своите разбиране на заплахите и
възможностите на черноморската екосистема; 22 гимназиални учители в горните гласове и НПО
активисти бяха обучени, за да се превърнат в обучители; 95 гимназиални ученици и студенти от
университети, рибари и скуба дайвъри бяха обучени и включени в дейностите на проекта.
Представители на институциите, политици, изследователи и др. подобриха своите знания за
черноморските екосистеми. Множество агенции и асоциации бяха включени в проекта и приеха
иновациите, въведени по проекта, а изследователски и образователни институции подпомогнаха
опазването, проучването и анализирането на черноморската околна среда. Хиляди граждани бяха
информирани за дейностите на проекта чрез информационни материали и специални събития.
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V. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА БФБ ПРЕЗ 2016
Управителен съвет
Бертран Сансонен
Росен Василев
Румяна Стоилова
Буряна Конаклиева
Пламен Димитров
Красимир Дечев
Готлиб Дандликер

Изпълнително бюро
Румяна Иванова
Стефан Аврамов
Радостина Ценова
Йорданка Динева
Петко Цветков
Десислава Живкова
Владимир Милушев

Изпълнителен директор
Румяна Иванова

Управители на клоновете на БФБ
Странджа – Радостина Ценова
Беласица – Владимир Милушев
Източни Родопи – Стефан Аврамов
Калиакра – Петко Цветков

Офис координатор

Главен счетоводител
Снежа Иванова

Експерти на БФБ
Десислава Живкова – Администратор проекти
Таня Георгиева - Шнел – ГИС експерт (по майчинство)
Петър Тодоров – Координатор проекти
Петя Шереметова – ПР експерт
Катерина Ангелова – Експерт европейско финансиране
Мартина Колева – Екотуризъм, координатор проекти
Елена Урумчева – Уредник на център Калиакра
Елица Иванова – Координатор Младежки дейности
Дияна Костовска – Ръководител проект
Спас Узунов – Експерт 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 и кампании (по майчинство)
Катя Милушева – Администратор проекти (по майчинство)
Катрин Томова – Координатор проекти

Офиси на БФБ
Централен офис София
Регионален офис Бургас
Регионален офис Благоевград
Посетителски център Калиакра – село Българево
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