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Годината за БФБ 
 

За 25-годишната история на фондацията 2018 година беше най-необикновената, предизвикателна и 

трудна година.  

Целенасочените усилия на държавата да неутрализира гражданското общество чрез негативни 

медийни кампании, спиране на фондовете, дискриминационни условия при кандидатстване по 

проекти, подмяна на експертността и т.н., доведоха до „убийството“ на гражданските организации. 

Основният удар беше насочен към правозащитните и природозащитните организации. За съжаление 

това доведе до спиране на дейността на почти всички екологични организации. За БФБ тази ситуация 

се отрази в намаляването на екипа от почти 30 човека до 1.  

От друга страна преустановяването на дейността на 

голяма част от организациите доведе до сериозен 

натиск към Фондацията за експертни становища, 

подготовка на жалби, медийни представяния и 

участие в комитети и работни групи. Бяхме особено 

активни и в борбата за Пирин – „нашата планина“, 

която все още се управлява благодарение на Плана 

за управление на националния парк, изготвен от 

БФБ.  

Това, обаче което направи 2018 особено ценна 

беше, че независимо от всичко БФБ работи по всички важни теми и допринесе за опазването на 

природата повече от всякога. Това бе възможно защото голяма част от хората продължиха да работят 

активно и отдадено въпреки липсата на заплащане за труда им. През 2018 написахме и подадохме 

повече от 10 проекта – имахме три одобрени лайфски концепции и 5 очакващи оценка проекта, които 

се надяваме, че ще дадат тласък на работата ни през 2019.  

Като средство за справяне с кризата развихме малко социално предприятие „Природа в кутия“, чиято 

цел е да предлага под формата на подарък фермерски, гурме продукти, създадени в територии със 

съхранена природа от производители, щадящи природата. 

През 2018 г. успяхме да реализираме продажбите на 125 кутии и оборот от 2250 лв. 

Румяна Иванова 

 

 

“За мен лично 2018 г. ще остане годината в която измерихме 

силата и смелостта си, стигнахме до дъното на ентусиазма си и 

излязохме уверени, че знаем кои сме, какво можем и че заслужаваме 

респект и уважение за работата си.” 
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Преглед на регулярните дейности на БФБ 

Зелен пояс 

Представителите на БФБ взеха участие в работата 

на Асоциация Европейски Зелен пояс (АЕЗП), като 

Петко Цветков от БФБ беше избран за член на 

Управителния съвет на Асоциацията с нов 2 

годишен мандат. През 2018 г. се проведе и 

поредната Общоевропейска конференция на 

Инициативата Европейски Зелен пояс в Айзенах, 

Германия и Замъкът Вартбург, който е обект от 

Световното наследство. БФБ представлява 

Асоциацията и на заседанието на Работната група 

на Агенциите за управление на околната среда на 

4ти октомври в Прага, където представи цялостната концепция за Европейския Зелен пояс и работата 

на АЕЗП.  

И тази година БФБ участва в честването на Дните на Европейския Зелен пояс 22-24.09.2019. Тази 

година БФБ заедно с партньорите от Македонското екологично дружество (МЕД) организира серия от 

събития в планината Осогово, като част от дългосрочните усилия на двете организации за опазване на 

трансграничния район като част от екологичната мрежа, която свързва природни и културни 

ландшафти с висока природна стойност в 

съчетание с икономическите, социалните и културните нужди на местните общности. Районът е част от 

линията на бившата Желязна завеса в България и Македония. В Македония бяха проведени 

колоездачен и пешеходен турове в граничната зона с над 45 участници с среща и лагер на връх Сокол с 

участието на партньорите, кметове от общините в района, гранична полиция, туристи и 

природолюбители, скаути и местните медии. Събитието беше заснето, като част от видеофилм, който 

популяризира района като част от Европейския Зелен пояс и подкрепя създаването на защитена 

територия. В България програмата включваше Интерпретационна програма за деца и семейства като 

част от опита на Природната академия на БФБ с лекции и разходка със специалисти по 

забележителната флора и фауна в Осогово. В програмата се включиха на 45 учители и ученици от 



 

 

5 

 

Кюстендил основно от 5то ОУ „Христо Ботев“ с участието на екипа на БФБ с подкрепата на Държавно 

ловно стопанство Осогово. На участниците бяха наградени след проведена викторина с метални 

чаши/канчета с емблемата на Европейския Зелен пояс и други печатни материали. Дните на Зеления 

пояс в Осогово бяха отбелязани от национални и местни медии с над 30 публикации и видео и радио 

репортажи. 

Честването беше финансирано от Германската фондация Евронатур със съфинансиране на БФБ и МЕД. 

 

Биосферни резервати  

Представител на БФБ – Катрин Томова участва в 5-

тия Летен университет 2018 в рамките на 

програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“ 

(МАБ), проведен от 8 до 15 юли 2018 г. в района 

на Парнон, Пелопонес, Гърция и организиран от 

MEdIES, с подкрепата на Венецианският офис на 

ЮНЕСКО за Европа. Летните университети са 

насочени към темите за обявяване и 

функциониране на биосферните резервати (БР). 

През 2018 г. ключови въпроси бяха интегрираните 

подходи за управление на устойчивото развитие, 

туризма и местните продукти в биосферните 

резервати, като целта им беше да допринесат за подготовката на номинационното досие на Парнон за 

влизане в Световната мрежа на биосферните резервати. Курсът беше посетен от повече от 50 

участници от 15 страни. Участниците следваха теоретични презентации, извършиха серия от 

посещения на терен в района на Парнон и бяха ангажирани в интензивна групова работа в три 

тематични области: (А) Кандидатура (номинация) за БР; (B) Образование за устойчиво развитие в БР; и 

(C) Местни продукти и туризъм. Освен това, те имаха възможността да общуват с местните жители в 

две публични събития, които бяха замислени като открита консултация, а другото - като публично 

събитие, за да обявят резултатите си. Особено интересни и полезни за българския контекст бяха 

въпроси като: съвместно управление и 

финансиране; участие в мрежи с други биосферни 

паркове и организации; популяризиране, брандинг 

стратегии и регионални марки; защитени 

географски индикации protected geographical 

indication (PGI) на всичките местни продукти; 

ангажирането на местното население и 

заинтересованите страни и създаване на съвместен 

план за управление. Презентациите са налични на 

сайта на MEdIES. Поради положителните процеси в 

България свързани с ревизията и функционирането на съвременните биосферни паркове в България и 

активното участие и роля на БФБ, следващият летен университет ще се проведе в България през 2019 

година в района на Биосферен парк Централен Балкан. 
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Поради събраният опит в подготовката на успешни номинационни формуляри за обявяване на 

съвременни биосферни паркове в България, БФ беше поканена от Столична община да ревизира и 

подготви документация за разширяване на досегашния биосферен резерват от стар тип Бистришко 

бранище. БФБ подготви номинационен формуляр с картен материал и придружаваща документация 

за съвременен биосферен парк в землищата на селата Бистрица и Железница, съобразно Севилската 

стратегия и критериите на Програмата „Човекът и биосферата“ (МАВ) и ЮНЕСКО. Успехът на 

номинационният процес зависи от подкрепата на ключовите отговорни институции и обществеността. 

 

Защитени територии и видове  
 

 
 

2018 година премина под светлината на безпрецедентни протести за Пирин. Повече от три месеца 

десетки градове в България и в Европа всяка седмица излизаха в студените зимни вечери, за да 

протестират срещу приетото на 28 декември 2017 г. решение на Министерски съвет за отваряне за 

строителство на 48% от територията на Национален парк „Пирин“. Всичко започна на 4 януари в София, 

Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново, Дупница, Свищов, Казанлък и Свиленград, 

когато Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в 

България" и граждани започнаха протестите. БФБ имаше водеща роля в протестите в Благоевград, 

Бургас и София. 

 

На 11.07.2018 год. Народното събрание под претекст за борба с африканската чума по свинете на едно 

заседание в две четения прие Закон за промяна на закона за лова и опазване на дивеча, с който се 

разрешаваше групов лов на диви прасета с кучета от публикуването на Закона в държавен вестник. В 

отговор на това БФБ в партньорство с ЛТУ и ПЛАБ инициира кампания за налагане на вето на закона от 

президента с мотивите, че груповия лов в този период ще доведе до изтребление на голяма част от 

приплодите на дивеча и инциденти с туристи и гъбари в разлистената гора. Кампанията бе подкрепена 

и от националната ловна организация СЛРБ, както и от болшинството от ловците. И въпреки, че 
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президентът не наложи вето, на 25.07.2018 преди влизане на закона в сила министърът на 

земеделието с заповед забрани груповия лов на дива свиня мотивирайки се с основанията посочени в 

съвместната декларация на ЛТУ, Професионална ловна асоциация в България и БФБ. 

 

Няколко сигнала бяха депозирани за незаконно изложени препарирани защитени видове, които 

доведоха до конфискацията им, както и до сигнали за нарушение на режимите в българските 

защитени територии, които доведоха до повече или по- малко адекватна реакция на структурите на 

държавата. 

 

Бяха подготвени въпроси за европейския парламент, които бяха зададени от евродепутатите 

Светослав Малинов и Ска Келер. 

 

Със сътрудничество със CEEWEB бе инициирана кампания за намаляването на съфинансирането на 

НПО и за първи път подобно искане по поставено пред ЕК и ЕП от Европейския хабитатен форум. 

 

Наш представител участва в срещата на Люк Бас на 06.03.2018 за Пирин. 

 

Единадесет години след влизането в ЕС, България е на път да изпълни задълженията си по чл. 4 на 

Директивата за птиците. На 7 декември 2018 г., Националният съвет по биологично разнообразие 

(НСБР) към МОСВ одобри включването на защитената зона „Рила – буфер“ в екологичната мрежа 

Натура 2000. Тази зона обхваща гори и пасища от Орнитологично важно място (ОВМ) „Рила“, в 

съседство с НП „Рила“ и ПП „Рилски манастир“, които още към 1 януари 2007 г. е трябвало, но не са 

включени в екологичната мрежа.  

 

Комуникационни дейности  
 

Тази година БФБ посвети на ....Любовта в природата! На тази невидима, но могъща сила, без която не 

можем. Любовта, която осмисля живота и е причина да продължава кръговрата му поколение след 

поколение. Тя е навсякъде около нас, във всеки атом и всеки блясък светлина. В жуженето на пчелите и 

в полъха на тревите. В отекващия тътен на еленските дуели и нежните мелодии на нощните певци. В 

цветовете на птичите пера, в жабешките хорове и изящния танц на жеравите. В епичните миграции на 

птиците, в сгушената топлина на гнездата, в суровия леден водовъртеж на зимните реки, в омаята на 

изящните тичинки, във върховете на пеперудените антени... Природа и любов. Няма друго кътче в 

познатия ни свят, в което тези думи да означават едно и също. Издадохме календар по темата, 

организирахме карнавали на биоразнообразието на същата тема в Бургас и Ботевград. 

 

Първите три месеца на годината минаха под знака на протестите за 

Пирин. БФБ имаше водеща роля при организирането на протестите в 

Бургас, Благоевград и София. Всеки четвъртък се провеждаха различни 

протестни акции, които привличаха стотици и хиляди граждани, медии 

и др.  
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Експерт на БФБ бе лектор на първата по рода си конференция „Влиянието на фермите за ценни кожи“, 

организирана на 27-ми януари 2018 г. в София от гражданската инициатива „Кампании и активизъм за 

животните в индустрията“ (КАЖИ), която работи за прилагане на етичните и хуманните норми във 

всички сфери на човешката дейност, свързани с използването на животни.  

 

Лекцията „Статут ДИВ за дивите коне в Родопите“ на 28 февруари от 18,30 ч. откри новия сезон на 

традиционния „Курс за опазване на биоразнообразието“, който Българска Фондация Биоразнообразие 

вече 12 години организира в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“. От няколко години десетки коне, възстановка на древния тарпан препускат свободно сред 

природата на Източните Родопи. Българо-холандски екип, който от 2011 година работи за 

възстановяването на дивата природа в Източните Родопи, предлага конете да получат официален 

статут на диви животни. За първи път Статут „Див“ за коне може да стане реалност в България. В 

публичната си лекция холандският еко експерт Франк Зандеринк представи предимствата на Статут 

Див за природата и хората на Родопите и България, както и за Европа. За първи път пред публика бе 

показан филм за дивите коне в Родопите. 

На 14.03.2018 в Биологическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се проведе 

втората лекция от курса "Опазване на биоразнообразието" на БФБ на тема: „Те, Рододендроните!“ Гост-

лектор бе Мирослав Енев – завършил биология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, който 

въпреки, че е орнитолог има голяма страст към тях - Рододендроните! 

 

БФБ и поддръжници се присъединиха към кампанията на 

международните организации Seas At Risk, WeMove.EU и Our Fish, 

като заедно връчиха петиция на Министърът на околната среда на 

Швеция, Пер Енкуист (Per Ängquist) - от Съвета на Европейския съюз 

на министрите на околната среда. Демонстрацията включваше 

костюми на морски животни и банер призоваващ за спешни 

действия за защита на моретата и забрана на прекомерния улов на 

риба.  

 

На 22 май – Световният ден на 

биоразнообразието, БФБ даде началото на 

кампанията за номиниране на най-ярките 

постижения за опазване на природата у нас. 

Номинирането е публично и всеки може да 

отправи предложения в една или повече 

категории, стига да се отнасят за периода 22 май 

2017 – 22 май 2018 – т.е. една „Година на 

биологичното разнообразие“. Наградите са 

положителни, защото с негативните случаи 

цялото ни общество се сблъсква ежедневно. 

„Тази година даваме старта на кампанията за събиране на номинации в много тъжен за 

всички нас момент. Последните няколко години председател на журито, което определя 
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победителите в отделните категории бе Боян Петров, който превръщаше срещите на 

журито в увлекателни дискусии и често успяваше да промени напълно позицията на някои 

от членовете. Той е от хората, които не може да загубиш никога, защото заразява, 

разпалва и предизвиква, кара те да не спираш по пътя, да си сигурен в посоката си, да 

тръгваш и да пристигаш. За него минало време не може да има, защото може да го видиш 

навсякъде и завинаги.  

Заради него няма да се откажем от Наградите и днес ще дадем началото на 

тазгодишната кампания. Ще търсим подкрепа за провеждане на церемонията през есента, 

защото вярваме, че в името на хора като него и Цветелина Атанасова от БНТ (ярък 

журналист, носител на първата награда за журналистически материал през 2006 за 

усилията й да представи различните гледни точки на проблемите по Черноморието), си 

заслужава да продължим това, което те правеха, със същата всеотдайност и 

професионализъм, и да спечелим десет пъти повече привърженици, за да имаме успех по 

този път.“ – споделят организаторите от БФБ. 

За съжаление до крайния срок – 31 август не получихме достатъчно номинации, които да ни мотивират 

да организираме церемония за награждаване.  

 

Бяхме сред участниците и организаторите на Празника на дивите цветя в 

София през юни в двора на Ботаническата градина на БАН. Правихме 

балерини и вълшебници с цветни венчелистчета, рисувахме пеперуди и 

садихме билки и салатки, които децата отнесоха у дома си (мащерка, 

кресон, рукола и риган). Опитвахме са разпознаваме мириса на различни 

цветя, разгледахме с дигитален микроскоп различни цветове и се 

запознахме с устройството му. Колегите от Екологична организация 

"Родопи" научиха децата как да правят хартиени цветя. Наш екип 

организира забавна игра с търсене на въпроси и запознаване с 

интересните видове в двора на Ботаническа градина. Представихме и 

нашата изложба "Поляна от кръпки". 

 

БФБ взе участие в събитието на МУЗЕЙКО Adventure KIDS (7-8 октомври). Представихме Детска 

природна академия УЗАНА с различни игри и работилници.  

 

На 5 юли в зеления парк на Ботевград се проведе пъстър Карнавал на биоразнообразието с участието 

на повече от 100 деца от 5 детски градини в града. Карнавалът се организира от БФБ по покана на 
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Преглед на проектите на БФБ през 2018 
 

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) 

 

Проект „Солта на живота“ се изпълняваше в 

периода 2012 - 2018 от Българска Фондация 

Биоразнообразие в партньорство с Българско 

дружество за защита на птиците и „Черноморски 

солници“ АД. Партньорите по проекта извършиха 

сериозна консервационна работа, която гарантира 

опазването на Атанасовско езеро от наводнение и 

възстановяването на рядкото за Европа 

местообитание 1150* Крайбрежни лагуни. 

Със закупения по проекта багер драглайн са 

почистени всички 23 км от канала, който обгражда езерото, и така то е предпазено от навлизане на 

нежеланите сладки води, които променят екосистемата. Ремонтирани са 20,5 км от разрушените от 

наводненията диги и валове, които са от най-голямо значение за нормалното движение на водата за 

поддържане на Лагуната и за традиционния солодобив. Построени са 5 нови изкуствени острова и са 

ремонтирани 7 стари за гнездене и почивка на ключовите 

видове птици в Атанасовско езеро – безопасни и сигурни 

територии, защитени от наводнения и хищници. Над 350 

доброволци се включиха в изграждането и ремонта на 

изкуствените острови с обща площ 476 м2 и така осигурихме 

благоприятни условия за речната рибарка, която увеличи 

числеността си около 10 пъти от началото на проекта и сега 

Атанасовско езеро е най-важната територия за този вид в 

страната. Дебелоклюната рибарка се завърна като гнездящ 

вид в България след 18 години отсъствие. Всички ключови видове отбелязват възходяща тенденция при 

гнездене. 

Благодарение на работата по проекта и включването на висококвалифицирани експерти, сега по-добре 

се познава езерото и се разбират сложните процеси, които протичат в него.  

Особено впечатляващи са комуникационните успехи на този консервационен проект. Освен, че бе 

номиниран сред 5-те най-добри проекта в Европа за 2018 за наградите Натура 2000 (в категория 

Комуникация), екипът предложи иновативни и оригинални решения, за да привлече хората не само от 

http://bbf.biodiversity.bg/
http://bbf.biodiversity.bg/
http://bspb.org/
http://bspb.org/
http://saltfactory-bourgas.com/
http://saltfactory-bourgas.com/
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Бургас, но и от страната и да ги свърже емоционално с езерото. Пътуващата изложба „симБиотично“ и 

едноименното пространство на солниците, Пътеката на солта и Пътеката на саблеклюна са само част от 

усилията на екипа да предизвика интереса към цветното езеро на птиците и солта. Чрез нашата работа 

достигнахме до широк кръг от хора, които днес вече са информирани за богатствата на района и ползите 

от защитените територии. Създадохме разбиране и уважение към процесите протичащи в езерото, 

биоразнообразието, както и към българската морска сол и солодобива. Нещо повече - успяхме да 

изградим емоционална връзка между хората и Атанасовско езеро. 

Проектът ще се запомни с емблематичния Фестивал на солта, който за 6 години се разви и се превърна в 

очаквано и любимо арт събитие на много бургазлии, с рождения ден на резервата през лятото и с 

полумаратона „Атанасовско езеро“ през зимата, с десетки събития, акции и изложби. 

През 6-те години работихме активно за 

повишаване на качеството на живот на 

гражданите на Бургас, като съдействахме 

за включването на защитена зона 

Атанасовско езеро като основен елемент 

от градската среда на втория по 

големина град в България. Осигурихме 

над 2 млн. € директни инвестиции за 

възстановяване на лагуната и 

подобряване на туристическата и 

посетителска инфраструктура на 

Атанасовско езеро - „зелената“ връзка на 

града с морето и морската градина, 

предлагаща възможности за почивка, 

възстановяване, спорт, природосъобразен туризъм и екологично образование. 

 

 

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 

(БФБ), Македонско екологично дружество (МЕС), Македония 

Обща стойност: Общата стойност на проекта е 203 971 евро 

Източници на финансиране: 

Немска Федерална Фондация за Околна среда  119 862 евро  

Франкфуртско зоологично дружество -    40 000 евро 

Съюз NatureFund e.V. и EUrid    4 200 евро 

Фондация EuroNatur     35 908 евро 

Българска Фондация Биоразнообразие   2 000 евро 

Македонско еколожко дружество   2 000 евро 

 

Общ бюджет на БФБ: 84 971 евро (82 971 евро – грант и 2000 евро собствен принос) 

http://www.euronatur.org/
http://mes.org.mk/nov-sajt/
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Екип на БФБ:  Мартина Колева (в майчинство от май 2017) Таня Георгиева-Шнел (по заместване), Петър 

Тодоров, Снежана Иванова – счетоводител 

Време на изпълнение: Октомври 2015 – Юни 2018 

 

Проектът бе посветен на опазването на богатото биологично разнообразие на планината Осогово, 

разделена на две от държавните граници на България и Македония, чрез въвличане на местните хора и 

чрез прилагане на методи за устойчиво използване на ресурсите на планината (сертификация на 

горските стопанства) в двете страни. 

Проектът имаше три основни цели:  

1. Подкрепа за устойчиво управление на горите в Осогово - Изграждане на капацитет на горския 

сектор 

2. Подобряване на знанията за едрите хищници в Осогово 

3. Анализиране и демонстриране на потенциала за развитие на устойчив туризъм, посветен на 

природните дадености 

Всички цели и дейности бяха споделени между партньорите в България (БФБ) и Македония (МЕС). 

Редовно бяха провеждани срещи и разговори за координация на дейностите. 

Дейности и резултати в България (изпълнени от БФБ) 

 

Подкрепа за устойчиво управление на горите в Осогово 

Процесът по FSC (Forest Stewardship Council, https://ic.fsc.org/en) сертификация, вкл. оценка и 

съставянето на доклади за горите с висока консервационна стойност (ГВКС), беше стартиран от страна на 

Югозападно Държавно Предприятие (ЮЗДП) през 2016 г. успоредно на работата по проекта. За да се 

избегне двойно финансиране на едни и същи дейности, първоначално предвидената в проекта оценка 

на ГВКС за Държавно горско стопанство (ДГС) Невестино не беше проведена.  

На нейно място, след консултации с донорските организации и ЮЗДП, се организираха две обучения за 

представителите на Държавно ловно стопанство (ДЛС) Осогово, ДГС Кюстендил и ДГС Невестино и 

национален семинар с гост-лектор от Австрия, посветен на проблемите с корояда типограф.  

Обученията бяха посветени на FSC стандарт и събраха повече от 60 представители на ДГС/ДЛС. 

Програмата на обученията беше предварително консултирана с участниците с помощта на анкети, за да 

се отговори в максимална степен на нуждите. На второто обучение присъстваха представители на други 

две сертифицирани стопанства от ЮЗДП, за да обменят своя опит.   

През януари 2017 г. ДГС Кюстендил 

получи сертификат по FSC. Този 

успех се дължи отчасти и на 

усилията на БФБ в предишни 

проекти за Осогово, в които бяха 

изработени едни от първите 

доклади за ГВКС за територията на 

ЮЗДП и страната. През 2018 г. 

https://ic.fsc.org/en
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имаше нужда от актуализация на сертификата във връзка с отделянето на ДЛС Осогово от ДГС 

Кюстендил. Служителите на ДЛС Осогово извършиха необходимата работа по актуализация на 

сертификата сами, без да използват консултантски услуги. Този факт е потвърждение за ефективността, 

които имат обученията, проведени в рамките на този и предишни проекти от страна на БФБ в Осогово. 

Двудневният националният семинар, посветен на проблемите със съхненето на иглолистни гори, 

причинени от корояда типограф, се състоя през март 2018. С помощта на водещия партньор по проекта 

EuroNatur, за гост-лектор бе поканен експерт от Австрийския федерален център за научни изследвания и 

обучения в сферата на горите, ландшафтите и природните бедствия. Семинарът беше посетен от 51 

участника от 18 организации (четири териториални поделения и централно управление на ЮЗДП, 

Българска академия на науките, лесотехнически университет, Софийски университет, Световен Фонд за 

дивата природа, Сдружение за дива природа Балкани, две частни лесоустроителни фирми, македонски 

горски стопанства и университет, проектните 

партньори от Македония и Германия).  

Оценката на резултатите от семинара показа, че в 

България съществуват знания за възможни мерки за 

справяне с проблема, но сравнението с работата на 

централните и западно-европейски страни донесе на 

участниците необходимата увереност за прилагането им. 

В допълнение в дискусионната част на семинара 

участниците идентифицирани несъвършенства в 

нормативната уредба като основана причина за 

ненавременното прилагане на мерките в България и 

набелязаха възможни решения. Подробен доклад с 

резултатите от семинара беше изпратен до всички 

участници както и до всички отговорни институции за развитие на нормативната уредба в горския сектор.  

 

 

 

 

 

 

Посещение на терен на короядно петно 

в района на гр. Кюстендил. Гост-

лекторът г-н Перни вдясно на снимката. 

Подобряване на знанията за едрите 

хищници в Осогово 

 

Систематични знания за едрите хищници са необходима база за взимане на правилни решения относно 

управлението на даден регион във връзка с опазването на неговото природно богатство. Преди проекта 

съществуваха данни от отделни проучвания на едрите хищници в Осогово, но те не бяха систематизирани. 

Целта на дейността беше да създаде трансгранична мрежа от месни заинтересовани лица, които да 

провеждат систематичен мониторинг на едрите хищници в планината съвместно с експерти по едри 

хищници. 
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За целта екип от експерти по едри хищници от България и Македония разработи обща стратегия за 

изграждане на мониторингова мрежа, както и анализ на съществуващата до тогава информация за едрите 

хищници в Осогово. Двата документа са налични на български и английски език.  

През 2016 и 2017 г. в България бяха проведени общо 4 четири обучения на 80 заинтересовани лица, които 

бяха предварително идентифицирани като потенциални участници в мониторинговата мрежа от 

доброволци – ученици в гимназиален курс и техните учители, служители на гранична полиция, служители 

на горски и ловно стопанство, членове на ловния съюз и представители на туристическия бранш.  

От всички групи по време на проекта ефективно и дългосрочно сътрудничество в България беше изградено 

с представителите на Граничната полиция Кюстендил и на ДГС Невестино. Те бяха обучени в поставянето и 

обслужването на фотокапани, които бяха избрани като най-ефективни сред множество различни методи за 

мониторинг на едри хищници. По време на изпълнение на проекта и след неговото приключване 

фотокапаните бяха редовно обслужвани, а снимките от тях изпращани за анализ към експертите в София по 

електронен път. За мотивация на служителите на ДГС Невестино голяма роля изигра тяхното посещение на 

партньорски семинар по темата в Македония, където те се запознаха със силния интерес на македонските 

заинтересовани страни към мониторинга на едрите хищници в Македонската част на планината. 

 

Обучението за поставяне и обслужване на фотокапани подобри и ефективността на работата на Гранична 

полиция по отношение контрола върху границата.  

 

В рамките на проекта бяха закупени 23 фотокапана, които бяха поставени на 29 различни места в България в 

периода между 27.09.2016 г. и 12.01.2018 г. Те заснеха общо 7160 снимки. Екипът от експерти на БФБ 

прегледа всички снимки и идентифицира 1655 

индивидуални регистрации на животни, сред които 520 са 

на сърна, 444 са на дива свиня, 235 са на язовец, 162 са на 

лисица, 48 са на дива котка, 46 са на вълк и1 на кафява 

мечка. Останалите са на по-дребни бозайници.  

 

За съжаление данните от фотокапаните не показаха 

наличие на рис, вид който в предишни проекти беше 

регистриран на територията на Осогово (Минков 2015, 

Zlatanova et al. 2009), и за който се смята, че е станал 

жертва на бракониерство.   

 

Събраните данни бяха анализирани и представени на заключително събитие с участието на всички 

участници в мрежата на мониторинг от България и Македония. Докладът, в който се правят изводи за 

разпространението, числеността , взаимовръзките между наличието на едрите хищници и числеността на 

тяхната хранителна база, предпочитания към местообитание и закономерности в дневната активност на 

видовете, е наличен на български, македонски и английски език. Предстои и публикуването на научни 

статии. Заключителното събитие също така предначерта бъдещите перспективи за развитие на 

мониторинговата мрежа и необходимите ресурси или управленски стъпки за опазване на видовете.  
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Заключителна среща на 

представителите на 

мониторинговата мрежа за едри 

хищници в Македония, съвместно с 

проектния екип и експертите по 

едри хищници от България и 

Македония, февруари 2018 г.  

 

След края на проекта БФБ предостави фотокапаните за продължение на работата на мониторинговата 

мрежа за едрите хищници в Осогово. Експертите по едри хищници продължават да анализират 

изпращаните им от гранична полиция и служители на ДГС Невестино данни в рамките на научен проект, 

финансиран от СУ „Св. Климент Охридкски“. 

 

Анализиране и демонстриране на потенциала за развитие на устойчив туризъм, посветен на 

природните дадености 

В периода януари 2016 – май 2017 г. беше извършен анализ на потенциала на Осогово за развитие на 

природен туризъм. Бяха събрани и анализирани статистически данни за туристическите посещения в 

района. Пълната инвентаризация на съществуващите пътеки, интересни места за посещение, както и 

предлагането на туристически услуги, беше допълнена със срещи с представители на местния туристически 

бизнес и местни организации. Проучването обхвана не само региона на Осогово, но и другите гранични 

планини в община Кюстендил.  

 

Анализът показа, че туризмът (с изключение на балнеоложкия) е единственият икономически сектор за 

община Кюстендил, който все още се намира в спад, за разлика от другите отрасли, които бележат 

възстановяване след световната икономическа криза на 2008 г. Заетите в туристическия сектор за община 

Кюстендил са напр. със 100 души по-малко през 2015 г в сравнение с 2012 г., което е индикация и за 

демографската ситуация в региона. В общината добре се развива балнеоложкият туризъм в гр. Кюстендил, 

а планината Осогово е развит ски-туризма, има няколко хотела и една хижа, които предлагат настаняване и 

изхранване. Средната продължителност на престоя за български туристи в 1.2 нощувки. Другата община в 

обхвата на Осогово, община Невестино, има изключително слабо развитие на туризма, с липса на 

регистрирани чуждестранни туристи през периода 2014-2016 г. Туристическото предлагане е ограничено 

само върху три къщи за гости, които могат да се наемат като цяло, но не и да се ползват за нощувки на 

индивидуални туристи.  

 

В този контекст, природните дадености на планината Осогово изпъкват като слабо оползотворена 

възможност за развитие, като в същото време трябва да се работи за тяхното дългосрочно опазване. 

Предпоставки за успешно развитие на голям набор от устойчиви туристически практики са разнообразния 

релеф (стръмни централни била, но и множество по-разлати странични била и речни долини), по-умерен 

климат, развита мрежа от горски пътища, огромно разнообразие от животински и растителни видове, 
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множество културни ландшафти и обекти, както и близостта и доброто качество на пътната връзка до гр. 

София.  

 

Въз основа на направения анализ следните типове дейности са оценени като имащи голям потенциал за 

развитие в региона на Осогово:  

- Пешеходен туризъм 

- Планински велосипеден туризъм 

- Специализиран туризъм за наблюдение на диви животни и растения 

- Приключенски туризъм като катерене, рафтинг, парапланеризъм и езда 

- Обучителни програми 

- Програми за ритрийт 

- Фестивален туризъм 

- Комбинации от посочените 

 

В рамките на анализа бяха идентифициране и заснети с GPS следа 27 пешеходни пътеки (70 км) и 15 

велосипедни маршрута (300 км).  

 

За да има възможности за развитие на някои или всички от посочените видове туризъм трябва да са 

налични редица предпоставки, най-важните от които са:  

- Регионалното управление трябва да припознае потенциала за развитие на туризъм, основаващ се 

на природните дадености, като го включи в плановете си за развитие, както и да предприеме стъпки 

за развитие на капацитет за предоставяне на услуги, за подобряване на информационната система и 

за промотиране на района(виж по-долу опита на БФБ да подпомогне община Кюстендил за 

развитие на един от видовете туризъм по време на проекта) 

- Подобряване на пътната инфраструктура 

- Развитие на трансграничното сътрудничество 

 

През периода от юни до декември 2017 г. екипът на проекта избра планинското колоездене като пример за 

най-добра практика за устойчив туризъм, която да развие и промотира. За партньори в това начинание бяха 

привлечени Форумът за планинско колоездене www.mtb-bg.com и туроператора Traventuria. Този екип 

създаде и популяризира нов туристически продукт, наречен "Осогово - непознатата велодестинация". 

Избрана беше т.нар. концепция self-guided tours, която предполага наличие на много полезна, достъпна и 

достоверна информация за различни услуги в региона в интернет, измежду които туристът избира и сам ги 

комплектова. Беше идентифициран местен водач и инструктор, както и магазин, предлагащ колела под 

наем и подвижна работилница.  

Подготви се хартиена и дигитална брошура, която съдържа контакти на местните доставчици на услуги, 

описание на съоръженията и инфраструктурата. Описани са като начало 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.  

 

През 2017, в резултат на няколко срещи и телефонни разговори с зам.-кмет и представители на общината, 

имаше надежда, че резултатите от проекта ще бъдат възприети от община Кюстендил и ще послужат за 

импулс за по-нататъшно развитие. Беше дискутирано и организирането на съвместен национален форум за 

развитие на природосъобразен туризъм. По време на всички срещи БФБ предлагаше безвъзмездното 

предоставяне на всички резултати на общината, вкл. брошури, GPS тракове и web-базирана карта. През 

2018 г. обаче община Кюстендил рязко се оттегли от всички разговори и не подкрепи с участието си 

http://www.mtb-bg.com/
http://www.mtb-bg.com/
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организирания от БФБ през март 2018 г. форум за развитие на природосъобразен туризъм. На форума в 

Кюстендил присъстваха 27 представители на неправителствени организации, туристически организации и 

експерти. Община Кюстендил не взе отношение към направените предложения и препоръки. За съжаление 

това стопира набраната скорост в проекта, тъй като за БФБ е неприложимо да продължи да работи без 

партньорство с местни хора в региона или без приемственост на добрите примери от страна на местната 

власт. Отделни месни предприемачи изразиха интерес за съвместно сътрудничество в бъдеще, но опитите 

за сформиране на мрежа и създаване на общ продукт „Дестинация Осогово“ не дадоха резултат. За 

съжаление, част от предприемачите потвърдиха впечатлението на екипа на БФБ, посочвайки, че в региона 

предимно всеки работи за себе си и всички опити за обединение на усилия са завършвали с неуспех, което 

ги прави скептични за нови начинания.   

 

Въпреки, че не беше заложено в проекта БФБ, с помощта на много часове доброволен труд от страна на 

една фирма, занимаваща се с ГИС, създаде интернет базирана карта на веломаршрутите в Осогово. Нейното 

популяризиране предстои да бъде направено през 2019 г.  

 

През юни 2018 г. БФБ участва в международно партньорство за проектно предложение за нов 

транснационален проект в рамките на конкурс, обявен от Фонда за регионално сътрудничество, 

финансиран по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021г https://eeagrants.org/regionalcooperation. Идеята на 

българското участие в проекта е, работата за развитие на туризма, основаващ се на устойчиво опазвани 

природни дадености, да продължи. Към момента на оформяне на отчета (март 2019) все още няма 

резултати от проведения конкурс.  

 

БФБ ще продължи усилията си за опазване на природното богатство в региона на Осогово.  

 

  

https://eeagrants.org/regionalcooperation
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ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА БФБ ПРЕЗ 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управителен съвет 

Бертран Сансонен 

Росен Василев 

Румяна Стоилова 

Буряна Конаклиева 

Пламен Димитров 

Готлиб Дандликер 

 

 

Изпълнително бюро 

Румяна Иванова 

Стефан Аврамов 

Радостина Ценова 

Йорданка Динева 

Петко Цветков 

Десислава Живкова 

Владимир Милушев 

Vladimir Milushev 

 

 

Изпълнителен директор 

Румяна Иванова 

 

 

Офис координатор Управители на клоновете на БФБ 

Странджа – Радостина Ценова 

Беласица – Владимир Милушев 

Източни Родопи – Стефан Аврамов 

Калиакра – Петко Цветков 

 

 

 

 

Експерти на БФБ 

Десислава Живкова – Администратор проекти  

Таня Георгиева - Шнел  – ГИС експерт  

Радостина Ценова – Комуникации  

Петя Шереметова – ПР експерт 

Мартина Колева – Екотуризъм, координатор проекти (по майчинство) 

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 Биосферни паркове 

 

Офиси на БФБ 

Централен офис София  

Регионален офис Бургас 

Регионален офис Благоевград 

Посетителски център Калиакра – село Българево 

 

Главен счетоводител 

Снежа Иванова (до 31.08)/ 

Нина Христович  


