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А това, че БФБ успя да свърши работата за която по-надолу
ще прочетете е истинско чудо и с цялата си отговорност
заявявам – тя е свършена ВЪПРЕКИ сериозните усилия на
държавата да ни попречи. Благодаря на екипа си, за
изключителната му мотивация и вяра във важните неща.
И не на последно място –вярвам, че трудностите и
ограниченията водят до търсенето на нови възможности и
неочаквани пътища. Така че най-интересното тепърва
предстои!

Румяна Иванова
Изп.директор на БФБ

2017

Няма да започна отчета, както в последните пет години, с
изречението че „тази година беше тежка за
природозащитата“ защото всъщност 2017 беше годината в
която на природозащитата, на гражданското общество и на
демокрацията беше обявена истинска война. Държавата успя
да си присвои контрола върху всички средства за
природозащита, идващи от европейски фондове и други
международни донори, правейки ги напълно недостъпни на
НПО. Това бавно, но сигурно доведе до изчезването на
сериозни организации от полето на природозащитата.
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2017 за БФБ

Няколко ключови събития се случиха в БФБ в
унисон със сложната ситуация през годината:
•

Като част от промените, които трябваше да
предприемем беше избора на нов офис –
малък, но с ключово разположение и от юни
Фондацията се намира на Триадица № 6.

•

Във време на промени е много полезно за
организациите да преосмислят и анализират
дейностите си за да са адекватни и наистина
полезни. С тази цел БФБ организира специална екипна среща с цел съставянето на
актуализиран стратегически консервационен план с помощта на отворените стандарти за
практическата природозащита (Адаптивно управление)

•

За съжаление за пръв път от много години
БФБ загуби (поне по документи) значителна
част от екипа си. В края на септември бяха
прекратени договорите на Деси, Петя,
Мариета, Елица, Росен и Влади. Въпреки
този факт и всички трудности екипа успява
да работи заедно и всеки търси своя начин
да допринесе за работата на Фондацията.

•

През декември се събрахме всички на
коледно събиране с творческа работилница
на екипа на БФБ в хотел „Под Чердака“ в района на Западен Балкан, където обсъдихме и
емоционални и стратегически размисли за това как да продължим напред.

•

Във връзка с размислите ни с какво можем да подпомогнем осигуряването на средстава
за дейностите на Фондацията решихме да вложим усилия и в няколко бизнес начинания:
-

създадохме свой собствен онлайн
магазин www.shop.biodiversity.bg;

-

развихме идеята за създаване и
продаване на продукт със социална кауза
– „Природа в кутия“ – красив подарък за
корпоративни клиенти с фермерски
продукти от райони със запазена
природа;

-

използваме обучителните продукти на
детска природна академия Узана,
Симбиотично и тематичните пътеки
около Атанасовско езеро като средство
за провеждане на платени събития.

И разбира се най-хубавата новина - имаме ново БФБ бебе - малката София - дъщерята на
нашата Мартина.
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ПРЕГЛЕД НА РЕГУЛЯРНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА БФБ

1. ЗЕЛЕН ПОЯС И НАТУРА 2000
БФБ активно участва в работните групи и
обществените обсъждания на проекта на МОСВ за
създаване на органи за управление на Натура 2000.
Като част от Коалиция За да остане природа в
България представихме становище с предложения
за изграждане на най-подходяща структура и
функции на системата за управление на
екологичната мрежа Натура 2000, която да включва
съществуващите органи за управление на
националните и природните паркове, РИОСВ и
други юридически лица. Категорично възразихме
срещу предложението управлението да бъде прехвърлено на областните управи. За
съжаление след положените усилия остана убеждението, че целият процес на участие на
различните заинтересовани страни беше проведен проформа, без адекватен анализ на
потенциала на различните модели на управление и с предварително зададено политическо
решение.
Съдействахме за подготовката на парламентарен
въпрос относно фитнес чека на Директивите за
местообитания и птиците чрез българския
евродепутат Светослав Малинов. Сътрудничехме си
със CEEWEB за европейска кампания сред
българските депутати в ЕП, което бе част от обща
кампания на европейските природозащитни
организации в защита на Натура 2000. Въпроси за
закъснението в обявяването на резултатите от
фитнес чека зададоха и евродепутатите Ева
Паунова и Филиз Хюсмеинова. Като краен резултат от европейската кампания на
организациите от EHF Еврокомисията представи доклада и плана си за по- добро прилагане
на Директивите в ЕС.
В сътрудничество със CEEWEB бе разработен анализ за прилагането на Натура 2000 в
България с препоръки за българските приоритети при изпълнението на европейския план за
действие за Натура 2000.
Координаторът Натура 2000 и Зелен пояс на БФБ взе участие във Втория биогеографски
семинар за алпийската Натура 2000 в Падоа, Италия, юни 2017, където бяха разгледани и
обсъждани със заинтересовани страни от страните членки на ЕС различни аспекти на
управлението и мониторинга на защитените зони от Натура 2000 в Алпийския биогеографски
район. Представихме постер „Инструменти за управление и опазване на горите в Натура
2000 в България“
Участвахме в двустранна среща на ЕК в България по Плана за действие за Натура 2000 на
21.11.2017 като представихме на проблемите за опазване на Натура 2000 и атаката срещу
българското гражданско общество на срещата.
Съвместно с Евронатур и Регионалният офис за Източна Европа и Централна Азия на
Международния съюз за защита на природата (IUCN ECARO) организирахме работна среща
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по Балканския зелен пояс през 20-22 февруари 2017 в района на Осогово, Кюстендил.
Съвместно със Зелени Балкани популяризира избрани райони от Зеления пояс в България –
през 2017 г. това беше Природен парк Странджа.
БФБ активно участва в работата и заседанията на Управителния съвет на Асоциацията
Европейски Зелен пояс. Също така представляваме природозащитните НПО в Съвместния
мониторингов комитет по Програмата Interreg-ИПП Програмата за трансгранично
сътрудничество България - Македония 2014-2020
2. БИОСФЕРНИ ПАРКОВЕ
БФБ обяви 2017 за година на биосферните паркове и
посвети
много
усилия
за
популяризиране
на
новосъздадените биосферни паркове. През септември
изпратихме 5-ма млади хора от „Централен Балкан“,
„Червената стена“ и „Узунбуджак“ да представят България
по време на първия Младежки Форум на програмата „Човек
и Биосфера“ на ЮНЕСКО. Общо 282 младежи на възраст 1835 г. от 85 държави и 140 биосферни парка от цял свят,
прекараха една незабравима седмица в Делтата на р. По в
Италия. След серия от интерактивни работилници, групова
работа и множество дискусии, делегатите заедно създадоха
своя визия за бъдещето на младите хора в биосферните
паркове.
В края на септември в община Асеновград се проведе среща
с представители на биосферни паркове от Чехия и Словения
г-н Петр Купа – заместник директор на Биосферен резерват
“Долна морава” и г-жа Ваня Дебевец от биосферен парк Скочанска пещера. Целта на
срещата бе обмяна на опит в управлението на биосферните паркове и споделяне на добри
практики в разработването на местни регионални марки на произвежданите в биосферните
паркове стоки и услуги. На срещата
присъстваха
членовете
на
Консултативния съвет на Биосферен
парк „Червената стена“, представители
на МОСВ и другите три парка у нас.
Представител на БФБ представи опита
в създаването на местна регионална
марка “Странджа” и процеса на
сертифициране.
С решение от юни 2017 г., на 29-тата
сесия на Междуправителствения координационен съвет по Програмата „Човекът и
биосферата”, която се състоя в Париж, биосферните паркове Червената стена, Сребърна и
Узунбуджак бяха разширени, а Стенето, Царичина, Джандема и Боатин бяха включени в един
общ биосферен парк Централен Балкан, благодарение на съвместната работа на БФБ,
Асоциация на парковете в България, МОСВ, МЗХ и ИАГ, дирекциите на НП Централен Балкан
и ПП Странджа, РИОСВ Пловдив и Русе и общините Асеновград, Карлово, Троян, Антон,
Севлиево, Павел баня, Силистра и Малко Търново.
Българският опит в обявяването на съвременни биосферни паркове беше представен на
4
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работна среща по кандидатурата на река Места като биосеферен парк и включване в
програмата Човекът и биосферата. Работната среща със заглавие „Оптимизиране на
развитието на екотуризма и опазването на река Места: Ролята на местните общности“ се
състоя на 19-20 октомври 2017, в община Места, Кавала, Гърция по инициатива на UNESCO
Chair Con-E-Ect, с подкрепата на Регионалното бюро за наука и култура в Европа, Венеция и
Националния комитет по програмата MAB Гърция.
3. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ВИДОВЕ
•
•

•

•
•
•
•

•

•

Обжалвахме отказа на пловдивската прокуратура да започне наказателно производство
срещу лице изложило препарирани скален и морски орел в ресторант в стария град на
Пловдив през януари. Съдът отказва да заведе дело и нарушителят остава ненаказан.
В сътрудничество с ВВФ и Коалицията участвахме във внасянето на предложение до МЗХГ
да защити 10% от държавните вековни гори на територията на предложената защитена
зона Рила буфер. За съжаление въпреки лекият, първоначален ентусиазъм МЗХГ отказа
да го подкрепи.
Поставихме 10 дървени къщички за белошипи ветрушки в гръцките села Мега и Микро
Дукато в сътрудничество с гръцкия Национален парк на Източна Македония и Тракия и
гръцкото НПО BirdWing. Една от къщичките в с. Микро Дукато е заета от двойка белошипи
ветрушки и 6 къщички са заети от скворци. Тази акция е пилотна и цели развитие на
активно сътрудничество със съседните гръцки национални паркове и подготовка на
бъдещи съвместни дейности за опазване на природата.
Бе разработено и депозирано становище на БФБ относно екологичната оценка на ОУП на
община Сапарева баня. То бе оставено без внимание от РИОСВ и за съжаление
изпуснахме сроковете за обжалването на екологичната оценка.
Участвахме в разработването на становище на БФБ и Коалицията относно ОУП на община
Приморско. Становището бе отхвърлено от МОСВ, които одобриха ОУП-а БФБ обжалва
това решение.
Участвахме в кампанията на Коалицията по казуса Калиакра като подготвихме серия от
статии за медиите.
Участвахме като представители на българските неправителствени организации в работна
група към МЗХГ за подготовка на ЗИД на ЗЛОД. МЗХГ предложи серия промени
противоречащи на принципите на устойчивото ползване, но в резултат на обществената и
експертна съпротива законопроекта бе блокиран още преди да бъде внесен в МС.
Представител на БФБ участва в следните срещи:
- конференция за стратегия за опазване на вековните гори в Европа на 13-14.09.2017.
- Заседанията на научния, консултативен
съвет към НП Централен Балкан.
Ha 1.12.2017 г. се проведе редовно заседание
на Националния съвет за биологично
разнообразие (НСБР) за разглеждане и
представяне за утвърждаване на ресорните
министри
на 8 плана за действие на
приоритетни за опазване видове птици. След
оспорвано гласуване и трите плана,
представени от БФБ - за белогърбия и за
трипръстия кълвач, както и за глухаря бяха одобрени и след допълване с получените
бележки ще бъдат предложени за утвърждаване от Министъра на околната среда и
Министъра на земеделието, храните и горите.
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4. ПР И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2017
КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
През 2017 БФБ комуникираше няколко основни теми – финалното събитие по Българошвейцарския проект „За Балкана и хората“, Атанасовско езеро, Осогово, Детска природна
академия Узана и биосферните паркове. Около тези теми бяха насочени усилията на екипа и
бяха използвани различни средства – специални събития, социални и традиционни медии,
промоционални материали, уебсайтове и т.н.
Проект „За Балкана и хората“
Петата година на проекта „За Балкана и хората“ ни
даде възможност да капитализираме всичко найважно, което сме постигнали с партньорите и да
организираме финално събитие под патронажа на
Посланика
на
Швейцария,
което
се
яви
кулминационно за 2017.
На 5 юли 2017 г. организирахме Международния
форум „Мисия: чиста храна, честен поминък“ в
Аулата на Софийски университет „Св. Климент
Охридски“. Имаше Четири модула (Произведено във фермата, „Предприемачество с кауза,
„Защо природата ни е важна?“ и Богатството на местните породи) – 18 лектора – широк кръг
от теми за храна, природа и поминък. Водещ бе Драгомир Симеонов.
Същият ден в 16.00 часа в парка „Заимов“ започна
НАТУРА ФЕСТ – пъстро фермерско изложение на
храни, произведени в Натура 2000 зони, с арт
работилници, детски игри и забавления с горски
герои, филми, изложби, голямо демонстрационно
готвене на Ути с биотелешко, тъкане на чипровски
килим, игри с публиката и концерт на открито в
лятната нощ… Това бяха само част от забавленията,
които предложи първият по рода си НАТУРА ФЕСТ в
София.
За промоция на събитията бяха създаден 5
кратки видео клипа, които бяха ползвани в
социалните мрежи, както и практичен
Пътеводител За Балкана, който събира цялата
информация за фермери и малки бизнеси от
района на проекта, заедно с карти на Натура
2000 зоните, в които са разположени.
Информация за нашите фермери е
публикувана и в европейския сайт
https://www.natura2000branding.eu/products/
Паралелно организирахме редица събития за
популяризиране на района на Балкана - последния уикенд на май 18 смели колоездачи
пренебрегнаха гръмотевичните прогнози и се събраха "Под чардака", семеен хотел край
6
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Лопушанския манастир, за да посетят една прекрасна и
непозната част от Балкана - Чипровската планина.
Интересен кулинарен конкурс се проведе в Чипровци
навръх 24 май - Деня на славянската писменост и
култура. Темата „Торлашка кухня с местни продукти“
привлече многобройни участници, които се включиха в
трите категории – „Местни торлашки ястия“, „Сладки
кулинарни произведения“ и „Постни торлашки ястия“.
БФБ осигури парични награди за победителите.
Бяха организирани още събития с палачинки и лешояди,
в Старото школо и др.
Атанасовско езеро
Атанасовско езеро продължава да е популярна
дестинация за туристи и граждани, която през
август се посещава от над 4800 човека на ден.
Нашият Фестивал на солта тази година се
измести по-рано – на 12 август в събота и
съвпадна с рождения ден на резервата. Гостите
се забавляваха от 9 до 23 часа с вело
пътешествие до Точката, работилници, суинг,
танци, представяне на „Перо от пеликан“,
спортни игри, четене на хамаци, арт пленер,
изложби, акро йога, концерт на Мери Бойс

рамките на проекта.

Бенд и т.н. Открихме новото пространство на
Атанасовско езеро – „симБиотично“, което
приюти едноименната изложба, солничарски
кът и Морска библиотека. Специална арт
инсталация на човек с велосипед от тел бе
монтирана пред пространството.
Екипът на проект „Солта на живота“ изпрати
номинация за Н2000 наградата в категория
Комуникация, за да представи интересните
комуникационни средства, използвани в

За разлика от слабия гнездови сезон на птиците, обитаващи Атанасовско езеро, 2017 мина
под няколко рекорда на розовото фламинго, за да
достигне до впечатляващите 66 индивида през
ноември.
Узана
През цялата година бяха организирани множество
събития в Узана, за да привлекат деца, родители и
приятели на природата. Обучителна работилница по
природна интерпретация на 18-19 март 2017,
Състезание с шейни, Джуджета в гората – игри за
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нещотърсачи, Зимни случки приключения за деца, 55 нюанса диво, Световен ден на снега –
15 януари, Доброволческо почистване на река Синкевица, Пролетно в планината – 8 април,
летен лагер Диво биле (20-24 юни), летен лагер Таралежени истории – 15-19 август, В дивото
– открий себе си, другите и Балкана, Следи в снега и др.
Специално участие на екипът на БФБ и представяне на ДПА Узана имаше по време на
Карнавала в Габрово през май.

Интересно събитие, което привлича много хора е летния фестивал „Узана Ден и Нощ“ на 6
август 2017, който включва планинско колоездене, походи в планината, работилници,
Въжена градина, Хамачена градина, Катерачна стена, Лятно кино на открито, Хубава музика и
истории около огъня.
ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕ‘ 2017
Тази година раздадохме наградите по-рано
(както в началото, когато започнахме) в
Борисовата градина в София на 19 септември.
https://www.facebook.com/events/111710841508
6672/
Запазването на българската природа и
законността бяха обединяващите теми за
всички номинирани. В своето официално
обръщение патронът на Наградите Н.пр. Денис
Кнобел - Посланик на Конфедерация
Швейцария у нас поздрави присъстващите и им пожела да продължат да пазят
биоразнообразието, защото „то е важно не само в България, но и по целия свят и това ни
свързва“.
След като предишната вечер стана ясен вотът на публиката, на празничната церемония бе
обявен трудният избор на журито в състав Радослав Парушев, Красимира Величкова, Ива
Дойчинова, Елица Баракова и Елена Телбис. И въпреки че всички номинирани са победители
и заслужават признание за своите усилия, ето и наградените за 2017-та:
1. Най-успешна кампания, свързана с опазване на биоразнообразието
Журито отличи Кампанията в защита на природата на Трън заради огромния успех, постигнат
в нея, а именно отхвърлянето с 93 % от местното население на бъдещата златодобивна мина.
Кампанията въвлече множество участници, привлече публични личности, представи визия за
8
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алтернативно развитие на района чрез екотуризъм, а с разнообразните си прояви събуди
подкрепата и на цяла България.
Публиката избра за своя любима кампания успешните акции на Сдружение "Балканка" за
опазване на българските реки.
Наградите връчи Радослав Парушев, който заяви, че многото номинации са всъщност
„нашата победа за защита на природата“.
2. Най-добър журналистически материал, свързан със запазване на българската дива
природа
От деветте номинации на популярни журналисти от различни медии журито избра
поредицата от разследвания, които проведе Стоян Георгиев от bTV, разкриващи схемата с
измами с имоти, водеща до застрояване на ценни зелени площи в София. Той беше избран
заради смелостта си и конкретния резултат от репортажите – прокуратурата се самосезира
по изнесените случаи в Младост, Панчарево и Бистрица.
Публиката
отново
подкрепи
Биволъ за разследванията им по
случая Калиакра.
3. Активист за природата
Публиката се колеба до последно
в своето гласуване, но за втора
поредна
година
предпочете
гражданската група „Запазете
Бедечка“.
Лидерите
на
гражданската група посветиха
отличието
си
на
адвоката
Александър
Коджабашев,
помогнал изключително много в
тяхната битка и призоваха за подкрепа, за да запазим парк Бедечка цял.
Журито отдаде своите адмирации на един холандец, който от години се бори да превърне
новата си родина България в по-добро място за живеене. Патрик Смитьойс ги впечатли със
своето активно участие в най-различни природозащитни каузи и особено с филма си „The
final blow in Bulgaria”, който достига над 500 000 гледания и бе едно от най-мощните
информационни оръжия в битката за природата в Трън.
4. Политик с най-голямо внимание към българската природа
Макар и с най-малко номинации категорията беше впечатляваща в тазгодишните награди за
биоразнообразие, тъй като отличи общо 9 общини, тръгнали по пътя на опазването на
природата като начин на развитие на районите си. Журито избра да награди общините
Карлово, Троян, Антон, Павел Баня, Севлиево, Асеновград, Силистра, Малко Търново за
техния принос в номинациите на биосферни паркове от нов тип „Централен Балкан“,
„Сребърна“, „Узунбуджак“ и „Червената стена“. Публиката пък оцени кметът на община Горна
Малина - Александър Жиланов, който изрази съмнение дали правилно е бил номиниран в
тази категория, защото той не се чувства политик.
5. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси
Тази категория също беше с много номинации, което е радващо, защото показва, че
природосъобразния бизнес се развива и печели нови позиции.
9
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Наградата на журито отнесе миналогодишният любимец на публиката Травентурия –
туроператорът, който продължава да популяризира отговорен туризъм с кауза. А наградата
на публиката спечели Държавно горско стопанство Кости заради новият бизнес, който
развиват, свързан с отглеждането на пчели и производството на мед.
6. Награда за цялостен принос
Тази година бе връчена на доц. д-р Росен Цонев - професионален еколог, преподавател по
Екология опазване на екосистемите в Биологическия факултет на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“. Отдаден на опазването на околната среда и Натура 2000 и високо ценен
на международно ниво.
Традиционно отбелязваме някои международни дати:
Световният ден на влажните зони - 2 февруари
Тази година на тема: "Влажните зони намаляват
риска от бедствия". 2017-та бе специална година,
защото през нея се отбелязват 20 години, откакто
световният ден, посветен на едни от най-уязвимите
и важни екосистеми в света се чества в България.
БФБ организира специално турне във всички
населени места около Атанасовско езеро, за да го
представи и да организира забавна викторина с
много награди.
БФБ официално се присъединява към организациите по света, които отбелязват World
Wildlife Day на 3 март - датата, на която през 1973 година се подписва Конвенцията,
регулираща търговията на застрашени видове от дивата флора и фауна CITES. Лекцията на
прекрасната Яна Николова не остана незабелязана от Секретариата на CITES и беше
включена в световната карта от събития на World Wildlife Day.
Това, което стартира като инициатива на местно равнище чрез един испански LIFE проект,
вече се превръща в официален европейски ден. На специална церемония комисарят по
околната среда Кармену Велла, председателят на комисията по околна среда на Европейския
парламент Адина-Йоана Валеан и други подписаха Съвместна декларация за обявяване на
21 май за "Европейски ден на Натура 2000" - мрежа от защитени територии в Европа. Той ще
се празнува ежегодно в цяла Европа.
24 септември - Денят на ЗЕЛЕНИЯ ПОЯС!

устието на Велека и оттам с лодка по реката.

За втора поредна година БФБ организира
честването на Деня на Зеления пояс с велопоход
в района на Зеления пояс. През 2017 всички
желаещи велосипедисти преминаха през
Странджа планина и макар, че не караха
буквално по границата, те минаха през
запазените райони, които преди 25 години са
били част от Желязната завеса, разделяла
социалистическия от останалия свят. Освен това
бе организиран и пешеходен поход с нашите
партньори от „Зелена Странджа“ от Ахтопол до
10
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Община Бургас ни покани да се включим в Седмица на мобилността през септември. Освен
че включихме велопохода в Странджа, организирахме специално пътуване с влакчето на
солта из Атанасовско езеро за учениците от ППМГ
Бургас.
Отново се включихме в инициативата Нощ на
прилепите в Благоевград и в Бургас, където
заедно със Станимира Делева от Зелени Балкани
организирахме интересна лекция с прилепски
сладки (24.10.2017).
Награди за БФБ
БФБ получи отличието в категория „Партньорство с
местните институции във връзка с реализация на значими
проекти за местната общност“ за реализиране на проекти,
свързани с опазване на биоразнообразието на
териториите на няколко от общините на запад от София изготвяне на рекламни и информационни материали за
природните им богатства и спонсориране разработването
на дипломна работа за растенията на Чèпън планина.
На 13 декември в Пресклуба на БТА, бяха наградени
отличените в годишната кампания „Аз пазя горите и орлите
на България”. 14 души в 10 номинации получиха своите
награди. Кампанията се организира за 4 път от БДЗП и
Изпълнителна агенция по горите. Елица Иванова от БФБ бе
номинирана за водене на дела във връзка с трафик на
световно застрашени видове животни.
БФБ бе отличена с почетна грамота и статуетка по време на
честването на 25-ата годишнина от обявяването на
Национален парк „Рила”. Празничното събитие под мотото
„25 години НП „Рила“ – 25 години предизвикателство за
идните поколения“ се проведе на 24 февруари 2017 г. в
сградата на община Благоевград.
Щастливи сме, че можем да се поздравим с новата
Защитена местност "Теснолистен божур" с площ 13,5 ха.
Един дълъг процес, който доведохме до успешен край опазване на последното находище на красивия теснолистен
божур в Софийско поле! Находището му между Божурище и Волуяк беше установено от
Росен Цонев, Андрей Ралев, Петър Шурулинков и Тодор Каракиев, които съобщиха за него в
научното списание Phytologia Balcanica през 2010 г. Кампанията на БФБ и СДП „Балкани“ за
опазване на рядкото растение бе проведена с помощта на експерти и доброволци, без
никакво външно финансиране. Информирана бе обществеността, организирани бяха
природонаучни посещения и редовен мониторинг, констатирани бяха и нарушения.
Привлечена бе и Столична община, с чието съдействие беше внесено предложението, а със
заповед на министъра на околната среда и водите от 28.08.2017 г. беше обявена ЗМ
„Теснолистен божур“.
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Партньорства
На 15 септември 2017 официално стартира
нова международна екологична мрежа BalkanNatureNet. Целта на мрежата е да
обедини усилията на експертите в областта
на опазването на околната среда и
образованието за устойчиво развитие в Балканския регион и съседните страни. Мрежата ще
функционира чрез интернет платформа за споделяне и обмен на
опит и ще подкрепя проекти за съвместни действия за
разрешаване на общи екологични проблеми в региона.
По случай 5 декември, Международния ден на доброволеца, БФБ
бе сред участниците в дискусионния форум „Доброволчеството –
хуманизъм в действие“ организиран от БЧК – Бургас, заедно с
други активни организации от Бургас и страната.
Въпреки всички опити да се дискредитират защитниците на
природата и да се обезверят тези, които я опазват и вършат
съвестно своята работа, се оказва, че хората не са загубили
своята човечност и съпричастност – само за 2 месеца граждани от
цялата страна събраха 5 357 лв. в помощ на инж. Николай
Стайков дългогодишен служител на Национален парк „Централен
Балкан“, прилагащ мерките за контрол и охрана на територията в
ръководения от него парков участък –„Калофер“. БФБ имаше
сериозен принос в кампанията.
Както обикновено случаи на сериозни кризи, Коалиция За да
остане природа в България обединява усилията си и става посилна и по-ефективна. Така и през тази година имаше редица
срещи, а кулминацията бе срещата на коалицията на 30
ноември в Дните на предизвикателствата и под
домакинството на Л.Попйорданов, БААТ. Членовете на
Коалицията и много приятели успяха да се съберат и на
специално Парти за природата преди Коледа.
Тази година отново разчитахме на много доброволци в нашата
работа за различни акции, преводи, за работата на
„симбиотично“, за Фестивала на солта, за полумаратона и т.н.
Особено полезна ни беше отново работата с доброволческата
платформа на Time Heroes.
Заедно с БДЗП инициирахме разработването на Интегриран
проект за LIFE с водещ партньор Община Бургас, в резултат на
което бе спечелена техническа помощ за развитие на представената концепция за
управлението на водите, която трябва да се разработи до 2 април 2018 г.
БФБ е член на Консултативния съвет за Черно море, заедно с други български и румънски
заинтересовани страни. Наш представител участва в Общото събрание на КСЧМ в Синая,
Румъния през ноември, където в последния момент бе решено да се увеличи членския внос
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за НПО в размер на 1300 евро, което прави участието ни в бъдеще невъзможно.
БФБ бе поканена да представи черноморските си проекти на Тематичната конференция
„Черно море – европейски перспективи“, с която отбелязахме Международния ден на Черно
море на 31 октомври 2017 г. в Бургас. Участваха министър Л.Павлова, зам.министър
Ат.Николова, кмета на Бургас и
много други.
С наша работилница се включихме
в посрещането на кораба Rainbow
на Greenpeace на 5 август на
пристанището в Бургас.
От 13 до 15 октомври 2017 г. в село
Коларово се проведе 6-то издание
на Фестивал на кестена. Тази година
програмата за събитието за първи път бе тридневна и предложи голямо разнообразие от
пъстри преживявания, вкусни гозби и много забавления. БФБ както всяка година бе активен
участник и съорганизатор.
БФБ организира Карнавал на биоразнообразието в Община Елин Пелин през април и
представи ДПА Узана.

Партньорството ни със CEEWeb for biodiversity беше успешно и през тази година. Заедно с тях
продължихме да популяризираме Натура 2000 мрежата в България и Европа и да лобираме
за нейното адекватно управление. Включихме се в информационна кампания за
разпространяване на политиките на синя и зелена инфраструктура. CEEWeb подпомогнаха и
разпространението на международната кампания за спасяването на национален парк Пирин
от застрояване като разпространиха подписката до министър председателя Бойко Борисов
сред свои партньори и привърженици.
През цялата година продължиха усилията ни да поддържаме и изграждаме партньорствата и
с неправителствени организации от други сектори. Обедини ни още миналата година атаката
срещу гражданското общество, организирана от някои медии, институции и подкрепена на
най-високо управленско ниво. Обединението ни с НПО организациите се оказа доста
успешно, тъй като през годината излизахме многократно със съвместни становища по редица
важни въпроси, спирахме промени в закони, насочени срещу НПО, реагирахме на репресии
и насилие срещу представители на граждански организации. Беше изграден и клуб на
комуникаторите, в който БФБ взимаше дейно участие. Клубът проведе и обучения на найразлични теми, свързани с по-добрата комуникацията на НПО с публиките.
Продължихме успешното ни партньорство и с организациите, подписали меморандума за
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устойчив туризъм. През годината проведохме няколко общи стратегически срещи,
подготвящи почвата за съвместни позиции по редица важни въпроси, засягащи опазването
на околната среда и туризма.

Mедии
БФБ е добре отразена в медиите за своите дейности, проекти и кампании – За Годишните
награди, за Фестивала на солта, за Атанасовско езеро, за Беласица, за Узана,
Един кратък обзор на 2017 за БФБ пред Фокус - http://www.focusnews.net/news/2017/12/27/2471282/radostina-tsenova-2017-godina-beshe-dobra-uspyahme-dase-spravim-s-dosta-problemi.html
Новост е широкото промотиране на Осогово тази година (18 публикации и 2 радио
предавания) чрез две фотогалерии и материали в национални и регионални медии,
включително в Капитал. Основен акцент бяха и темите на проект „За Балкана и хората“, които
бяха отразени в стотици материали.
Материалът
на
Стефан
Аврамов
"Бомбата" Калиакра - кой излъга
хората?
https://clubz.bg/node/56961
даде отговор на много въпроси, които
вълнуваха хората през август.
Промотирахме 7-мото издание на
фестивала за късометражен филм GreenGo по 3 вълнуващи теми: Да строим и да
живеем по зелен начин (зелена
инфраструктура); Последният ден на
Земята? (Ден на прекаляването); Твоята Европа през 2050 година (бюджет на ЕС).
Проучвания
В края на изпълнението на Проект „За Балкана и хората“ бе изготвено ново социологическо
проучване, на база на което бе разработен доклад (февруари 16, 2017)от Агенция ЕСТАТ, за
да се установят промените в средата в района на Западна и Централна Стара планина и на
национално ниво в резултат от осъществените дейности.
Проведени са две проучвания:
•

Фокусирано върху районите в обхвата на въздействието на проекта (регионално
проучване)
14
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Фокусирано върху разпознаваемостта на проекта, неговите цели и ефекта от
осъществените дейности за страната като цяло (национално проучване)

И двете проучвания са осъществени с въпроси, формулирани от партньорите по проекта.
Основните изводи са:
» За българина природата е
най-важният елемент от
личната
национална
идентичност. Тя е част от
„българското“, наравно с
историята,
традициите,
бита
и
фолклора,
изкуството и културата.
» Отношението
и
ангажираността към опазването на околната среда са се превърнали в елемент от личния
имидж на голяма част от българите. Макар в някои случаи изказванията да са
декларативни, това е индикация, че темата за природата и нейното съхранение става част
от битието на хората и започва да оказва влияние върху възприятията по отношение на
ключови проблеми на обществото и бизнеса.
» Българските граждани общо, и в регионите на изпълнение на Проект „За Балкана и
хората“ в частност, са категорични в мнението си, че опазената природа подпомага
икономическото развитие, че семейните ферми и малкият туристически бизнес
подпомагат опазването на природата, подкрепят икономическото развитие на регионите
и могат да бъдат основен поминък за планинските райони на страната.
» В последните 4 години са налице значителни промени в търсенето и предпочитанията
към здравословни храни, произведени по природосъобразен начин от малки местни
бизнеси, особено от страна на високостатусни и платежоспособни групи. Вследствие на
това предлагането е увеличено и улеснено, нараства и броят на земеделските и
животновъдни дейности в районите на действие на Проекта.
» Както на национално, така и на регионално ниво, тезата, че икономическият растеж не
може да бъде за сметка на природата, среща категорична подкрепа. Налице са обаче и
групи, които биха допуснали компромис с околната среда, ако в резултат се подобрява
качеството на живот на населението. Това са основно хора, живеещи в бедност, за които
цената на по-високия стандарт няма особено значение.
» Интензивните инвестиции и строителството, независимо от рисковете за природата, се
отхвърлят като възможност за развитие на населените места в обхвата на Проекта.
Местните хора виждат бъдещето в бизнеси, опазващи и разчитащи на природата –
туризъм, фермерство, преработка на суровини.
» Търсенето на близост с природата влияе на предпочитанията към начините на
оползотворяване на свободното време – мнозинството от българите предпочитат места с
опазена природа, когато организират почивката си в страната. Тенденцията
благоприятства местното развитие – в последните четири години е налице ръст в броя на
туристите, посещаващи районите на действие на Проект „За Балкана и хората“.
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» Израз на вижданията за важността на околната среда за човека и неговото развитие са и
оценките за необходимостта от повече екологично образование за деца на открито сред
природата, т.е. нуждата от осигуряване на връзка с природата и познания за опазването й
от ранна детска възраст.
» Мнозинството от хората, живеещи на територията на или в близост до защитените зони и
територии, са наясно, че обитават места със специален статут. Оценяват възможностите
за развитие в близост до зони от Натура 2000, природни и национални паркове като
благоприятни.
» Широката общественост не е достатъчно информирана за проблема с издаването на
заповедите за обявяване на защитените зони от страна на МОСВ. По-голяма част от
изразилите мнение не подкрепят отлагането на издаването на заповедите. Нагласите във
връзка с предложението на Министерството да бъдат обявени заповеди без ограничения
са по-колебливи, т.е. обществеността може да приеме и компромисни варианти, не
защото ги подкрепя, а защото е слабо информирана за последствията. Необходими са
допълнителни разяснителни дейности за същността на проблема и възможните заплахи
за околната среда.
» Макар голяма част от хората да не са наясно с детайлите по управлението на защитените
зони, вижданията, че заплахите за природата в защитените територии и зоните в Натура
2000 трябва да бъдат минимизирани, са широко разпространени. Нещо повече –
декларирана е висока степен на ангажираност с проблемите на околната среда и нужда
от участие във вземането на решения по отношение на дейности, засягащи ползването на
природни ресурси.
» Съхранената околна среда не може да бъде използвана безвъзмездно за целите на
бизнеса. И на национално, и на регионално ниво респондентите са категорични –
бизнесът трябва да отделя средства за опазването на природата (пари, доброволен труд
или друго).
» Част от грижата за природата, и за видовете в частност, са ограниченията, свързани с
лова. Пълната забрана за лов в България обаче е твърде крайна мярка според българите.
Приемлива е забраната за лов край туристически пътеки, пътища и обекти. Подкрепа
среща и забраната на лов по време на национални празници и заплащането на наем на
собствениците, в чиито земи се извършва ловът.
» Ролята на НПО сектора за опазването на околната среда е значима и осъзната.
Населението възприема природозащитните и екологичните организации като един от
основните информационни канали по проблеми, свързани с природата, на които може да
се има доверие. По тази причина, когато става въпрос за нуждите от финансиране, хората
препоръчват държавата като основен източник на средства, т.е. налице е необходимост
от гарантиране на съществуването им.

ДОКОЛКО ИМАТЕ ДОВЕРИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА В БЪЛГАРИЯ,
ПОЛУЧАВАНА ОТ: [НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ, n=1000]
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Категорично/ по-скоро да
По-скоро/ категорично не
Не мога да преценя
Природозащитни и еко организации

63,6%

Научни и академични институции

62,6%

ЕС и м/ународни институции

59,1%

Телевизия и радио

59,0%

Интернет

26,5%
20,6%
24,0%

9,9%
16,9%
16,8%

33,4%

52,2%

23,3%

7,6%
24,5%

Вестници

45,0%

44,7%

10,3%

Община

43,3%

47,8%

8,9%

Правителството
Бизнес

34,6%
21,5%

55,3%
63,4%

10,1%
15,1%

» На регионално ниво разпознаваемостта на бизнеси и фермери, финансирани от Българошвейцарската програма чрез български природозащитни организации, е много висока –
48% познават пряко, а 21% поне са чували за подпомагани фирми и стопанства. На
национално ниво 13% от българите са информирани, че Швейцария подпомага
финансово опазването на природата и малки семейни ферми в България.
» Населението на страната е категорично в оценките си, че швейцарската помощ за
неправителствения сектор и семейните ферми е полезна за България, както и че
Швейцария трябва да продължи да подкрепя финансово България, както през
последните 5 години.
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
През 2017 година, за дванадесета
година бяха проведени лекциите,
част от курса „Опазване на
Биоразнообразието“ в Биологически
факултет на Софийски университет
„Св. Климент Охридски“. Успешно
въведохме и стрийминг на лекциите
в реално време през социалната
мрежа Facebook, което значително
увеличи възможността за хора от
цялата страна да „посетят“ макар и
виртуално
нашия
курс
по
Биоразнообразие.
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Освен лекциите и тази година през Август проведохме 6-дневен „Младежки летен лагер ЗА
Балкана“ около местността
‚Узана‘. 20 участника се
включиха
в
събитието.
Основните теми на лагера
бяха
Пермакултура
и
Устойчиво строителство. По
време на лагера, всички
участници преминаха начален
курс по Пермакултура –
лекции и практически занимания. След всичко научено участниците успяха да изградят
пермакултурна градина за нуждите на Детска Природна академия „Узана“.
Освен градината, се изгради и полусфера от природни материали, която ще се използва като
част от интерпретационните програми на академията.

III.

РАБОТАТА НА КЛОНОВЕТЕ НА БФБ

КЛОН БЕЛАСИЦА
През 2017 г. екипът на БФБ - клон
Беласица продължи своята работа в
региона Беласица.
Поддържаме,
разработваме
и
актуализираме
редовно
Интернет
портала Беласица - www.belasitsa.com.
През втората половина на 2017 г.
участвахме в разработването на ново
международно проектно предложение за
програма LIFE на ЕС, чиято цел е
създаването на международен регион Беласица. Проектното предложение включва повече
от 8 различни места по европейския зелен пояс и има за цел да демонстрира различните
нива на свързване и общи действия за зелена инфраструктура по европейския Зелен пояс.
Традиционно участвахме в организирането и провеждането на фестивала на Кестена заедно
с Дирекцията на Природен парк "Беласица". През 2017 г. бе създаден Организационен
комитет за Фестивала, на който е член клон - Беласица заедно с Дирекцията на Природен
парк "Беласица" и Пирински туристически форум.
За трета година клон Беласица участва в инициативата "Нощ на прилепите", организирана от
Регионалния исторически музей в Благоевград, където десетки ученици от града научиха за
тези интересни същества, за важната им роля в природата и предизвикателствата, пред
които са изправени.
Проведе се специализиран уеб-бинар "Адаптивно управление - стъпка напред в планирането
и управлението на екологични дейности и проекти", насочен към експерти, работещи в
областта на опазването на природата в България. Целта на събитието беше да се представят
адаптивното управление и отворени стандарти на природозащитни специалисти в България.
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През ноември 2017 г. член на БФБ - клон Беласица участва в Европейсата среща на
треньорите по адаптивно управление, организирано от Conservation Coaches Network Europe
и събрало едни от най-добрите експерти и треньори, практикуващи адаптивно управление и
отворени стандарти за природозащита.
Член на БФБ - клон Беласица стана основател на Balkan Nature Net - професионална мрежа за
експерти, работещи в областта на опазването на природата и образованието за устойчиво
развитие (ESD) в балканския регион и прилежащите страни - http: //www.balkanature.net.

Десета Зимна Беласица беше организирана през февруари 2017
КЛОН СТРАНДЖА
Клонът продължи работата си в района на Странджа, като работи с Дирекцията на парка и
РИОСВ Бургас за развитието на биосферен парк. Работещите в Бургас работят за Бургаските
езера, но се опитват да разрешат и различни регионални случаи. Имахме активна работа с
Община Бургас за разработването на Интегриран проект (най-накрая беше подготвена и
представена на LIFE концепция
за управление на водите през
септември 2017 г.), също така
беше представено предложение
за предоставяне на техническа
помощ и по-късно беше
одобрено от ЕК / Програма LIFE.
Участвахме в срещата на
Обществения съвет за новия
биосферен парк "Узунбоджак", който бе обявен през тази година. Срещата се проведе през
декември в Малко Търново и бе организирана от РИОСВ Бургас и Община Малко Търново.
КЛОН КАЛИАКРА
Този клон реализира проекта REEFS и управлява центъра за опазване на природата в
Балгарево. За съжаление няма налично финансиране за заплата на персонала и Центърът е
затворен за момента. Различни варианти за развитие на местните НПО наблюдават, след
изчерпването на клоновете по Трансграничните програми.
КЛОН ИЗТОЧНИ РОДОПИ
Хората от региона активно участваха в петгодишния проект LIFE "Опазване на черни и
белоглави лешояди в Родопите" (LIFE14 NAT / NL / 000901), разработен от Rewilding Europe в
партньорство с БДЗП, WWF Гърция, Фондацията за опазване на лешоядите и Гръцкото
орнитологично дружество. Проектът има за цел да възстанови и разшири населението на
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белоглавия лешояд и да върне черния лешояд в тази част на Балканите.

IV.

ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТИТЕ НА БФБ ПРЕЗ 2017

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 2017: 151 442 лв.
Екип на БФБ: Дияна Костовска, Спас Узунов, Радостина Ценова, Диана Павлова, Георги Гюзелев
(граждански договор) и Таня Шнел (трудов договор – 50%), Снежана Иванова (почасова заетост)
През 2017 г. бяха възстановени 1090 м дървени диги,
1500 м земни диги и 750 м малки диги, за да осигури
сигурно местообитание за много видове птици.
Взстановяването на общо 118 750 м традиционна
инфраструктура за производство на сол увеличи с 9,8
ха, подходящите за гнездене, почивка и пренощуване
места на различни видове птици.
За отчетния период 5420 м от отводнителният канал
бяха почистени с багера "Dragline" и от него бяха
иззети 40 650 м3 материали, кал и утайки. В резултат
на тази дейност 80% от дължината на канала бяха почистени и на този етап каналът може да
се разглежда като водно тяло със умерено добър екологичен статус, което играе съществена
роля в управлението на водните нива, подобрявайки хидрологичния режим и осигуряване
на защита от наводнения. По време на последните силни валежи на 25 октомври, когато 49
мм / м3 дъжд падна за 2 часа, почистената част на канала безопасно отведе големи
количества вода към морето, обезопасявайки езерото от наводнение.
Тенденцията към общо намаляване на стойностите на хранителните вещества в лагуната в
резултат на консервационни действия беше запазена и през 2017 г. Според данните от
мониторинга през 2017 г. местообитанието 1410 „средиземноморски солени ливади“ има
19 пъти по-голямо покритие в зоната Атанасовското езеро (11.06 ха), отколкото в началото на
проекта, но е в неблагоприятно състояние, тъй като е силно фрагментирано, с нарушен
воден режим и покрито с интензивно нарастващи
съобщества на Phragmites australis.
Най-големият изкуствен остров за къдроглави пеликани
(Pelecanus crispus) в България с площ от 144 м2 бе
построен през 2017 г. със съфинансиране, предоставено
от Lush Fresh Handmade Cosmetics, получено през 2016
г. На 27 май между 100 и 120 птици посетиха Островът.
Около 90% от пеликаните бяха млади птици.
Изграждането на острова е начална стъпка към
създаването на нова гнездова колония на къдроглавите
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пеликани в Атанасовското езеро. Данните за
целевите видове птици имат намалени
стойности през 2017 г. в сравнение с тези,
отчетени през 2016 г. Общата тенденция за
всички видове индикатори спрямо 2011 г. е
положителна. Рекорден брой на розови
фламинги (66 души) бе регистриран в
Атанасовско езеро през октомври.
През 2017 г. в авторитетното научно списание е
"Акта Зоология Булгарика" бе публикувана
първата научна статия с данни от проекта "Оценка на екологичния статус на едно свръх-солено езеро - примера на Атанасовско езеро"
Facebook профилът на проекта е много успешен и има 1613 последователи и приятели.
Интерактивна карта за езерото бе разработена в няколко слоя и е качена на актуализираната
уеб страница на проекта. Тя „води“ посетителите на различни места около и в езерото и
показва места, подходящи за хора с увреждания.
Имайки предвид увеличения туристически поток, решихме да разширим пътеката на солта с
музейно пространство, посветено на Атанасовското езеро. Основната ни идея беше да
изложим интерактивната пътуваща изложба СимБиотично, която завърши националното си
турне. Заедно с нашия партньор Черноморски солници,
бивша къща за солничари (45 m2) се превърна в
привлекателно изложбено пространство на име
СимБиотично.
5-то издание фестивала на солта през 2017 г. беше на тема
"Вдъхновени от езерото" и бе посетен от 3500 души.
Фестивалът беше много успешен, но организирането на
цялото събитие беше трудно за нашия отбор. Много хора
от БФБ помогнаха за подготовката на събитието. Включихме 10 доброволци от платформата
на Time Heroes и получихме 230 лв. за техните разходите в Бургас. На много високо ниво
беше медийното отразяване от национални, регионални и местни медии, чрез традиционни
и социални канали. Създадохме 14 кратки видеоклипа от камерата за видеонаблюдение,
инсталирана на острова на пеликаните, които бяха наблюдавани от хиляди хора чрез
Facebook.
Опитвайки се да привлече медиите, различни
заинтересовани страни и поддръжници, екипът
на проекта организира специални събития като
Информационен тур за Атанасовско езеро и за
влажните зони, Ден на отворените врати, Нощ
на
прилепите.
Популярният
маратон
Атанасовско езеро, посветен на именният ден
на езерото, стана много популярно спортно
събитие и привлече 112 спортисти на възраст между 8 и 64 години. Карнавалът за
биоразнообразието през май отбеляза 25-тата годишнина на програма LIFE с темата "Живата
природа на България". През септември кандидатствахме за наградата за Натура 2000 в
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категория "Комуникация". Нашата кандидатура беше на тема: „Приказка за езерото, солта,
птиците и хората“.
Сътрудничеството с Lush Fresh Handmade Cosmetics започна в рамките на проект Солта на
живота. През август 2017 г. фирмата закупи първите 5 000 кг сол за продуктите си след дълъг
период на тестване на качествата на черноморската сол. През януари 2018 г. поръчаха нови
24 000 кг сол. Лъш имат голямо желание да подкрепят проекти и дейности в солени
хабитати, особено когато имат връзка с в техните вериги за доставки.

БФ разработи и внесе през септември 2017 г. нов проект по "Life Nature" - Лагуната на
живота - "Поддържане на симбиозата човек-езеро в полза на опазването на видовете и
местообитанията". BBF беше инициатор на идеята за написване на интегриран проект за
Бургаския залив с бенефициент община Бургас. В резултат на това общината подаде
проектни предложение и получи техническа помощ за разработването на проект за
интегрирана водна схема в изпълнение на плана за управление на речните басейни в
Черномосрският басейн.
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, ProNatura Швейцария, REDD, 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.
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2017 бе последната година от 5-годишния проект „За Балкана и хората“. За по-голямата част
от партньорите, както и за BBF, последният период беше посветен на дейностите по
публична информация, популяризиращи постиженията на проекта, срещи за обсъждане и
оценка на тези постижения.
Екипът на БФБ участва активно в процеса на самооценка и във външната оценка на проекта.
Поради важността на проекта в този отчет ще представим не само дейностите за 2017, но
резюме на всичко постигнато по проекта.
С.1. Създаване на модел за включване на заинтересовани страни с цел подобряване на
управлението на планинските пасища в Национален парк "Централен Балкан".
Изготви се Стратегически план за
управление на планинските пасища на
територията
на
Национален
парк
"Централен Балкан" с участието на всички
основни заинтересовани страни. Освен
това беше изготвен План за възстановяване
и
реконструкция
на
пасищна
инфраструктура на територията на НП
"Централен Балкан", разработена е
информационна
брошура
за
животновъдите от региона на Национален
парк "Централен Балкан" и са организирани и проведени над 25 срещи и дискусии с
различни заинтересовани страни.
Стратегическият план е изготвен въз основа на методологията на адаптивното управление
(Отворени стандарти за практическа природозащита). Две предложения за изменение на
под-мярка Пасторализъм (5.2.) на мярка 214 - агроекологични плащания бяха разработени и
официално представени в Министерството на земеделието и храните. Много от
предложените текстове бяха приети и включени в новата Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г.
Всичко това доведе до подобряване на управлението на всички планински пасища на
територията на Национален парк Централен Балкан заради ефективното участие на местните
селски общности, подобреното планиране и сътрудничеството между заинтересованите
страни.
Проектът предостави модели за информиране на обществото чрез информационна
кампания с широко обществено участие за възможностите за създаване на биосферен
резерват в района на Национален парк "Централен Балкан". Кампанията се оказа много
успешна и завърши със съгласието за създаване на голям биосферен резерват, обхващащ
територията на 4 общини в Национален парк "Централен Балкан".
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С.2.1. Създаване на детска природна академия Узана
ДПА "Узана" е замислена и създадена като модел
за интерпретация на открито място в партньорство
с Община Габрово. Специална инфраструктура бе
поставена в сградата на посетителския център
Узана и в гората около центъра . Бе разработен
наръчник с 10 тематични програми и повече от 20
души бяха обучени за интерпретатори.
Беше организирана регионална и национална
кампания за популяризиране на детската академия чрез
публикации в конвенционални и социални медии,
промоционално пътуване за специализирани туроператори,
реклама и многобройни презентации на Детската природна
академия по фестивали, изложби и туристически панаири.
Разработи се и се прилага план за развитие и бизнес план за
устойчивостта на Детската природонаучна академия. Екип за
бъдещото управление на Академията се разработва в
партньорство
между
Община Габрово и БФБ,
съгласно подписаното от
двете страни Споразумение
подписано на 27.10.2014 г. с
5-годишен мандат.
Повече от 1200 души са посетили детската природна
академия и специалните събития, организирани от екипа
само през последната година на проекта.
С 2.2. Развитие на бъдещите консервационни лидери в България
Беше създадена обучителна програма за подпомагане и развитие на бъдещи лидери в
областта на опазването на природата, включващо 120 университетски лекции с 7500
участници и онлайн излъчвания с повече от 3700 участници, 5 полеви лагера с 600 участници
и 16 финансирани и успешно защитени дипломни работи.
С.3. Насърчаване на публичната подкрепа за устойчиво и справедливо използване на
природните ресурси като основа за бъдещата по-зелена икономика чрез широкомащабни
действия за повишаване на осведомеността.
По време на изпълнението на проекта бяха организирани множество кампании за
повишаване на осведомеността за да се насърчи обществената подкрепа за устойчиво и
справедливо използване на природните ресурси. БФБ бе избрана от партньорите в
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консорциума да предаде посланията на проекта на различните групи заинтересовани страни
в българското общество.
Повечето от работните механизми на Коалиция „За да остане
природа в България“ бяха успешно анализирани и
подобрени. Проведоха се 32 срещи, и за пръв път от 5 години
беше направена стратегическа среща; списъкът на
доброволците беше редовно актуализиран и разпределен в
20 групи за организиране на доброволна подкрепа според
техните компетенции. Управлението на коалиционния
уебсайт и страницата на ФБ като ключови механизми за
общуване бяха структурирани по отношение на
съдържанието и разпределени като отговорности.
Последователите на фейсбука се увеличиха над 4 пъти (от
7000 на над 30 000).
Зелените дни и Узана фестивала, с техните повече от 10 000
посетители годишно, бяха много успешни събития на които се представи проекта. Беглика
Фест, Дните на предизвикателствата, Фестивал на розата и др. провокираха интереса на
повече от 6000 души /годишно.
Видимост на резултатите от програмата
Пет години след старта проекта "За Балканите и хората" е добре познат както в района на
проекта, така и в България и дори на европейско ниво. Проектът спечели ценната
европейска награда Натура 2000 в социалноикономическата категория за 2016 г., която
беше добре представена чрез медиите и със
специални събития в София и района на
проекта. Различни медийни материали бяха
публикувани по електронен път и на хартия,
благодарение усилията на всички партньори
по време на проекта (повече от 1500
материали за 5 години - телевизия, радио,
вестници, списания, интернет сайтове).
Проекта разполага с 5-годишна комуникационна стратегия, която бе приложена с помощта
на 5 годишни планове за комуникация, одобрявани всяка година от координационното
звено. Благодарение на работата по проекта бяха повишени знанията и разбирането за
връзката между опазването на биоразнообразието и развитието на селските райони, вкл.
бизнес дейности, които са в унисон с опазването на природните ресурси.
Предизвикателството от участието на различни участници в проекта и извън него беше много
мотивиращо и в крайна сметка доведе до успеха на проекта. Бяха подготвени 4
късометражни филма и един голям филм, чрез който WWF представи темите на проекта в
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серия телевизионни предавания по NOVA. Екипът на БНТ направи поредица от 10- минутни
репортажи, показващи най-интересните аспекти на посещението на фермери в Швейцария.
Бяха изработени и добре използвани
банери,
флагове
и
набор
от
информационни материали (повече от 28
различни брошури, тениски, рекламни
материали и др.) Уеб сайтовете и
Facebook страниците на българските и
швейцарските
партньори
и
тези,
създадени в рамките на проекта, бяха
използвани като популяризиращ и
комуникационен инструмент за достигане
до широката публика. Всички прессъобщения към медиите и други новини за напредъка по изпълнението на проекта бяха
представени на бланката на проекта с информация за проекта и лога на всички партньори.
Всяка година се организираше специално събитие за представяне на резултатите и
постиженията през годината за заинтересованите страни, медии, министри и всички
партньори. Чест гост на тези събития беше Негово превъзходителство швейцарския
посланик.
За оценка на ефективността на проекта се проведоха две социологически проучвания - едно
се фокусира върху региона на проекта, а второто беше насочено към оценката на пошироката общественостност и въздействието на проведените дейности на национално ниво.
Резултатите бяха много интересни и бяха представени чрез няколко прессъобщения и
специална дискусия със всички партньори в София.

Любимо и много важно за БФБ събитие бяха годишните награди за биоразнообразие (те
бяха организирани през различните години в Борисова градина, в Дома на Европа, в
литературен клуб Перото, в клуб Терминал 1 и клуб Маймунарника), където бяха отличени
най-добрите постижения в областта на природозащитата. На всяко от тези събития беше
организиран керъринг с фермерски продукти от подкрепените от проекта ферми.
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ЛАВИЕ 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: Таня Шнел, Мартина Колева, Петър Тодоров, Снежана Иванова – счетоводител
Проектът има три основни цели / компоненти:
1. Подкрепа за устойчиво управление на горите
в Осогово - Изграждане на капацитет на горския
сектор
През април 2017 г. БФБ проведе обучение за около
30 лесовъди от двете горски стопанства Невестино и
Кюстендил. Също така участници от Ловно
стопанство Осогово и други горски стопанства, за
които предстои сертифицирането на гори се присъединиха към обучението. Обучението
беше проведено от национални експерти по горското стопанство и включиха теми като
оценка, управление, мониторинг, принципи на FSC системата (Forest Stewardship Council).
За последната фаза на проекта е планирано второ обучение за същата целева група. Ще се
разгледат по-детайлно горепосочените теми. За да се подготви по-задълбочено
обучениебеше подготвен въпросник за специфичните нужди от знания и беше изпратен до
горските стопанства.
2. Подобряване на знанията за едрите
хищници в Осогово
За структуриране на мониторинга на едрите
хищници с участието на обществеността бяха
извършени три основни стъпки:
• Изготвяне на документ "Експертни анализи
на съществуваща информация за едрите
хищници (кафява мечка, вълк и рис)",
съдържаща информация за приложните методи за мониторинг в България и Македония;
• Избор на подходи за мониторинг, приложими за района на Осогово, въз основа на
анализите, посочени в горния документ;
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• Срещи и обучения с целевите групи за запознаване с текущото състояние на едрите
хищници в планината и задачите, които проекта си поставя. През февруари 2017 г. бе
организирано обучение за ловците от дружеството "Елен" - Кюстендил.
От осемте целеви групи ефективно сътрудничество досега се формира само със служители
на гранична полиция и горското стопанство.
Най-доброто сътрудничество за наблюдение с фото- капани се получи с гранична полиция
поради припокриване на интереси - камерите бяха разположени в зони с интензивно
животинско и човешко движение. Известно е, че едрите хищници използват интензивно
повече или по-малко поддържани горски черни пътища, които също се използват за
нелегален трафик. По този начин с фото-капаните се наблюдават както едрите хищници, така
и възможните незаконни пресичания на границата от имигранти.

Фото- капани
Към края на ноември 2017 г. в българската част
на Осогово има монтирани 27 фото-капана.
Капаните се проверяват редовно от членовете на
мрежата за мониторинг, както и от експертите на
БФБ.
Към края на ноември 2017 г. от фото-капаните са
събирни 17 672 снимки и видеоклипове. От тях 6
475 снимки и видео са от бозайници (диви и
местни), а 5 451 - само на диви бозайници.
Досега са открити два от трите целеви вида - сив вълк и кафява мечка. Последните данни за
рис са от 2 октомври 2015 г. Оттогава двамата често регистрирани до този момент индивида
вече не се наблюдават. Най-интересното е, че сив вълк е регистриран в българската част на
девет различни места досега. Данните показаха, че в граничния район между България и
Македония живеят най-малко две вълчи семейства: едно семейство със седем вълци и едно
с три вълка. Освен това на седем други места са регистрирани различни единични индивида.
Има една регистрация на мечка в местността Чеканец. Животното е голям индивид,
вероятно мъжки.

Подпомагане на
туризъм в Осогово

природния

Анализът
на
туристическия
потенциал на Осогово, направен
през 2017 г., повиши познанията
за
Осогово
като
природосъобразна туристическа
дестинация
за
устойчиви
туристически практики като
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фото-лов, планинско колоездене, екологични екскурзии за ученици и т.н. Този висок
потенциал се дължи на лекия релеф на планината, разнообразието на екосистемите,
близоста на големи градове, сравнително добре развитата горска пътна мрежа и т.н.
Деветдесет и седем пътеки (около 70 км) и повече от петнадесет велосипедни пътеки (над
300 км) са идентифицирани и тяхното състояние е проверено на терен. Планината разполага
и с невероятни феномени и културно-исторически забележителности, които са включени в
туристическите пакети.
През периода от юни до декември 2017 г. екипът на проекта избра планинското колоездене
като пример за най-добра практика за устойчив туризъм. Създаде се и се популяризира нов
туристически продукт - "Осогово - непознатата планинска дестинация".
Подготви се брошура, която съдържа контакти на местните доставчици на услуги, описание
на съоръженията и инфраструктурата. Описани са три маршрута препоръки за безопасност и
GPS трасетата. Цялата информация беше качена на уеб страницата на форума за планинско
колоездене:
http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/routes/5560-route-2017-osogovo-beginners
http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/routes/5578-route-2017-trite-buki-predela-dvete-reki
http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/routes/5573-route-2017-osogovo-obikolka-choveka
Беше идентифициран местен млад предприемач. Той управлява магазин за планински
велосипеди в гр. Кюстендил и разполага със сервиз за велосипеди и транспорт за тях до
планината.
Основната цел на тази дейност е да се
предостави достъп до местните услуги на
широката общественост, така че единичните
туристи, малките групи и семействата да бъдат
привлечени от планината по начин, който да е
най-подходящ за тях по отношение на време и
финансови средства.
БФБ заедно с МЕС организираха трансграничен
форум в Крива Паланка, Македония. Там резултатите на анализа на туристическитя
потенциал и разработената велосипедна дестинация бяха представени пред
обществеността. За съжаление никой от поканените представители на общината Кюстендил
и мениджърите на хотели и ресторанти в района не дойде на форума.
За да достигне до тези важни заинтересовани страни екипа на БФБ инициализира няколко
индивидулани срещи през ноември и декември 2017 г. Като цяло реакцията на всички към
идеята за развитие на Осогово като дестинация за устойчив туризъм беше положителна, но
се изрази сериозно съмнение в успешени съвместни инициативи, тъй като всички, както
казаха, „работят само за своя собствена изгода“.
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По време на тези срещи собствениците / мениджърите на хотелите получиха кратка
презентация за подобряване на интернет представянето на бизнеса си, тъй като туристите
днес използват основно интернет, за да планират своите самостоятелни екскурзии.
Вторият опит да се говори с представители на община Кюстендил се оказа успешен резултатите от анализа,създадената вело-дестинация и особено тяхното отразяване в
медиите
(виж
по-долу)
получиха
топло
посрещане.Беше дискутирано и организирането на
съвместен национален форум за развитие на
природосъобразен туризъм.
Велодестинация Осогово
"Осогово - непознатата дестинация за велосипед"
бе популяризирана на няколко събития:
1) На специално организирано събитие в Клуба на
пътешественици в София в началото на октомври около 50 души се събраха във вторник вечер, слушаха
интересните презентации и се срещнаха с македонски
колеги и колоездачи.
2) На ежегодния фестивал на Кестена в Беласица, където БФБ е съорганизатор и има
традиционен информационен щанд.
3) Чрез промоционална велосипедна обиколка на организацията "Wild Berries", която има
голям брой последователи в интернет.
http://bbf.biodiversity.bg/bg/Novi-velo-marshruti-v-Osogovo-nepoznatata-velodestinatsiya.p1925

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: БИОСФЕРНИТЕ ПАРКОВЕ ПРЕЗ ОЧИТЕ НА МЛАДЕЖТА - YOU(TH) CAN
DO IT!
Донор: Програма „Мтел еко грант – природа с бъдеще”
Партньори: учители и ученици от 4 училища от районите на биосферните паркове със
съдействието на регионалните инспекции по околна среда и води в Русе и Пловдив,
дирекциите на Природен парк Странджа и Национален парк Централен Балкан, общините
Асеновград, Малко Търново, Силистра и Троян и доброволци и администратори на
Уикипедия.
Обща стойност: Проектът е на стойност 6238 лв
Финансиране за 2017: 6238 лв.
Екип на БФБ: Катрин Томова, Петко Цветков, Радостина Ценова, Елица Иванова
По проекта бяха проведени 7 срещи по места за определяне на най-подходящите училища,
учители и ученици, и 10 онлайн обучения за запознаване с Програмата Човекът и
биосферата на ЮНЕСКО и представата за съвременните биосферни паркове, също така
обучения по презентационни умения и обучение за работа с Уикипедия. С част от учениците
бяха проведени обучения и срещи на живо. За първи път над 150 ученици на възраст между
14-18 години от Троян, Силистра, Асеновград и Малко Търново, и 5 преподаватели, получиха
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информация и обучение за природните и културните ценности и възможностите, които
биосферните паркове в техните райони предоставят, като 30 от
тях придобиха презентационни умения и умения за писане на
статии в Уикипедия.
Екипът на БФБ съвместно с ученици от 4те училища с помощта
на администратори от Уикипедия България разработиха 4 нови
страници и 1 редактирана и обновена страница в
Уикипедия: Червената стена (109); Узунбуджак (73); Сребърна
(83); Централен Балкан (109) 1 и Биосферни резервати (888) 2.
Общо над 1260 посещения за период от 2 месеца.
Учениците от съответните райони, заедно с техните учители и с помощта на екипа на БФБ
подготвиха 4 презентации за биосферните паркове в техните райони. В презентациите освен
снимки и информация за природното и културно-историческо наследство са представени
възможностите за икономическо развитие и устойчив местен поминък, като основа за
хармоничното съжителство между
човека и природата.
Финалният уебинар беше проведен с
над 30 участници от всичките 4 нови
биосферни
парка.
Участниците
представиха
подготвените
презентации и видимо се вълнуваха
да представят наученото пред
съучениците си от другите градове.
Онлайн представянето беше записано
и вече е налично в Ютюб канала на
Българска Фондация Биоразнообразие на следния линк. Презентациите ще продължат и
след края на проекта.
Изгответни са 6 прессъобщения изпратени до национални и
регионални медии. Чрез интернет и фейсбук страницата на
БФБ редовно разпространявахме новини (6 броя) за проекта
и биосферните паркове. Над 30 статии в различни онлайн
издания и 2 радиоинтервюта отразиха напредъка по
проекта. Бяха отпечатани и разпространени 100
многофунционални шала (buff) и стикери с лого на донора и
името на проекта.
Дейностите по проекта бяха осъществени успешно и в
сътрудничество с РИОСВ в Русе и Пловдив, общините
Асеновград, Малко Търново, Силистра и Троян, дирекцията на НПЦБ, като институциите бяха
информирани за прогреса по проекта, и предоставени контактите на вече обучените ученици
и учители за последващи партньорства.

Броят на посещенията на страниците на отделните биосферни паркове от началото на тяхното
създаване/публикуване през ноември 2017 и последващия период от два месеца.
2
Броят на посещенията след редакцията на общата страница за биосферните резервати от 01 ноември 2017 до
приключване на този отчет
1
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Проектът беше представен и приветстван от участниците в
младежкият форум на ЮНЕСКО в Делтата на р. По (Италия)
проведен в периода 18-22 септември 2017, в който взе
участие ръководителя на проекта Катрин Томова. В
допълнение Катрин Томова получи и награда от
Министерство на Младежта и Спорта във връзка с работата си
по темата за биосферните паркове и представи проекта
на фейсбук страницата на събитието. Резултатите от проекта
бяха представени и на Заседанието на Националния комитет
по програмата Човекът и биосферата проведено на
17.11.2017 г. в МОСВ.
ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: ДИВИ И ЩАСТЛИВИ
Донор: Програма „ВИВАКОМ еко грант”
Партньори: учители и деца от габровки детски градини
Обща стойност: Проектът е на стойност 4980 лв
Финансиране за 2017: 2500 лв.
Екип на БФБ: Мариета Терзиева, Радостина Аръшева
Целта на проекта бе да се даде възможност на деца от детските градини в Габрово да се
докоснат до природата на Балкана, да учат чрез преживяване и да се забавляват на воля
чрез Детска природна академия „Узана“.
Със стартирането на проекта имаше само една детска градина, „Радост“1, която имаше
интерес от включване в проекта. Много скоро се включи и втора детска градина - „Мечо Пух“
- с една предучилищна група.
Проведохме анкети с родителите на децата за да проверим каква е нагласата им към
свободна игра на децата навън, изцапаните дрехи и отношението им към природата.
Двете групи, включени в проекта са от деца на 6 години. С изненада установихме, че голяма
част от децата (може би 80%) не разпознават видове животни и растения, а дори приписват
нетипични качества на познати за тях животни като това, че къртицата лети, а магарето снася
яйца.
Това ни показа реалното ниво на познания за природата, на което се намират групите.
В детска градина „Мечо Пух“ в момента тече реконструкция на целия двор. Децата няма
къде да играят навън. Участието на предучилищната група в проект „Диви и щастливи“ се
оказа като една прекрасна и очаквана възможност за децата да играят.
Проведоха се 4 броя родителски срещи – по две във всяка детска градина – за да се
гарантира, че всички родители са запознати с проекта, дейностите и продължителността.
Включихме в проекта детски психолог, който да наблюдева децата и да прецени реалната
полза и въздействие от заниманията сред природата. Психолога подготви няколко анкетни
карти, които се попълват от родителите във хода на проекта и проследяват какви са били
техните първоначалните нагласи и как се променят в зависимост от преживяванията на
децата.
Проведоха се 5 занимания с децата от двете детски градини, като четири бяха в детските
градини, а едно от тях беше изнесено в Детска природна академия „Узана“.
Това ни даде много информация - как се казват децата, каква е групата, с която работим,
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каква е динамиката в групата, какво е отношението на учителите към децата и към проект
„Диви и щастливи“, какво знаят децата и от какво се интересуват.
Изнесеното занимание ни засвидетелства необходимостта от осигуряване на достъп до
природа на децата. В началото трудно виждаха смисъл в това да са в гората, на част от тях им
беше скучно, но след като видяхме първата гъба, чухме кълвач и намерихме ядка набук,
нещата веднага се подобриха.
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ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА БФБ ПРЕЗ 2017
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
Елица Иванова – Координатор Младежки дейности
Дияна Костовска – Ръководител проект
Спас Узунов – Експерт консервационни дейности
Владимир Милушев – Координатор проекти
Росен Василев – Ръководител проект
Диана Павлова – експерт Интерпретация
Йорданка Динева – Координатор проекти и кампании (по майчинство)
Катрин Томова – Координатор проекти
Мариета Терзиева – координатор на ДПА Узана

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