I. Най-успешна кампания, свързана с опазване на биоразнообразието

За възстановяването на един рядък и красив вид Зелени Балкани направиха:
- 90 белошипи ветрушки бяха пуснати на свобода през 2013 г.;
- 40 се завърнаха от дългия прелет до Африка;
- 8 сформираха двойки, с над 10 малки – първите белошипки гнездящи в
страната ни от десетилетия насам;
- 60 птици, пуснати на свобода през 2014г.;
- 2 диви птици, „привлечени“ от новата колония;
- 20 двойки на вида в Спасителния център за диви животни;
- 34 бебета, се излюпиха в Спасителния център, които са пуснати на свобода.

Програма за възстановяване на белошипата ветрушка
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Предстоят обаче още много и
трудни предизвикателства!
Необходима е още много работа и
отдаденост, за да стане този вид
отново част от нашата природа.
За да завършат успешно
програмата си “Зелени Балкани”
се нуждаят от гражданска подкрепа
- станете осиновител, кръстете
ветрушка с избрано от вас име,
дарете средства, материали,
консумативи, участвайте в
дейностите или ги популяризирайте!

Програма за възстановяване на белошипата ветрушка
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Кампания "Дърветата – в
гората, не в пощенската
ми кутия"
Ревизия на
отпадъците с
ученици от 108
СОУ "Никола
Беловеждов" в
София
Кампания Нулеви Отпадъци, За земята
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Флашмоб на 3 юли - международен ден
без полиетиленови торбички за спиране
на употребата на еднократни найлонови
торбички и пазаруване с многократни,
платнени торби.
Кампания Нулеви Отпадъци, За земята
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Кампания “Рисът има нужда от вас!” на WWF
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През последните години рисът се
завръща в България след
десетилетия отсъствие, но за
кратко. За да задържат и да
създадат нова популация, WWF
стартират дарителска и
природозащитна кампания.
Целта на кампанията е да се
съберат достатъчно средства за
откриване и проучване на
последните останали стари,
естествени гори, които могат да
осигурят дом за риса;
поставяне на фотокапани;
обучение на служители в горските
стопанства;

КАКВО Е ДА ИЗГУБИШ ДОМА СИ?

изготвяне на анализ на сечите и
незаконните дейности, които
трябва да бъдат спрени; борба
срещу незаконния дърводобив и
строителство в защитените
природни територии.

Кампания “Рисът има нужда от вас!” на WWF
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Яйлата е единствената запазена степ в България.
Местообитание е на специфични растителни и животински
видове, много от тях застрашени от изчезване.
.

Кампания за спасяване на Яйлата
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Сагата около незаконното строителство на братя Павлови от
Генерал Тошево в Национален археологически резерват
„Яйлата“ край село Камен бряг е към своя край. Върховният
административен съд се произнесе окончателно и без право на
обжалване през октомври 2014 г.
Междувременно на Яйлата възникна още едно огнище на
обществено напрежение – бутафорната реставрация на ранновизантийската крепост и скалната църква в резервата по проект
”Яйлата, античната врата на Добруджа” по ОПРР към ЕС.
Кампания за спасяване на Яйлата
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Кампания по проект “Пилотна мрежа от малки
защитени територии за видове от българската
флора по модела “растителни микрорезервати”
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В 14 града и с активното участие на 25
организации, институции и музеи,
Зелени Балкани организираха Нощта
на прилепите – мащабно събитие,
което достигна до повече от 2150 деца
и възрастни, ученици от 50 училища и
детски градини и беше отразено от
110 регионални и национални медии.
Кампания „Международна нощ на прилепите” 2013
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Кампания „Международна нощ на прилепите” 2013
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Кампания за спасяването на ПП Странджа
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Януари 2014 - одобрен е ОУП на
Царево без Екологична оценка,
което е грубо нарушениe на
законодателството и изкарва на
улицата хиляди привърженици на
Странджа в 10 големи града.

Кампания за спасяването на ПП Странджа

II. Най-добър журналистически материал/медия, свързан със запазване на
българската дива природа

Дневник е една от малкото
медии, които имат
специален раздел в сайта
си, посветен на околната
среда. Изданието за околна
среда и зелен бизнес “Зелен
Дневник” винаги отразява
безпристрастно и
професионално темите,
свързани с опазването на
околната среда, защита на
защитените зони и територии,
протести, акции и кампании
на всякакви “зелени” теми.

Дневник и Зелен Дневник
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Bivol.bg
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Дълги години последователно
и обективно отразява с
активна гражданска позиция
проблемите, свързани с:
незаконното строителство по
крайбрежието на Странджа,
инвазивните видове,
последиците от климатичните
промени, отпадъците и др.
Автор в рубриката на БНТ “В
кадър”. През 2013-та участва
и в информационна
кампания “Национална
седмица на делфините
2013” със своя филм
“Тайнственият свят на
делфините”.
Цветелина Атанасова, БНТ
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Започва да работи като „зелен“
журналист през 2013 г. към Монгабей онлайн медия с екологична насоченост
и много голяма популярност (над 2,5
млн. посетители месечно на 6 езика).
Таня Димитрова, Монгабей

II. Най-добър журналистически материал/медия, свързан със запазване на
българската дива природа

През 2013 – 2014 e популяризирал проблеми,
свързани с: наводненията, пожари и
доброволчески акции, велоалеи и колоездене,
незаконни сечи и опазване на вековните гори,
горски заменки, застрояването на Карадере,
Странджа, Пирин, климатични промени,
защита на животните.

Николай Василковски, Нова телевизия
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За множество материали за посегателствата срещу
българската природа. Сред малкото онлайн медии, които
си позволяват и разследваща журналистика. От
публикации в OFFNews започнаха десетки горещи теми,
които имаха голям отзвук в обществото.

OFFNews.bg
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Сред темите, които
засяга са: екотуризъм,
защита на животните,
опазване на защитени
зони и територии,
Черноморието и
планините.
Отразява фестивали,
конкурси, изложби,
информационни
кампании на
природозащитни
организации.

Автор и водещ на предаването „А сега
накъде?” Активно отразява всички важни
екологични теми, десетки материали и
предавания за природата на България и за найинтересните събития, свързани с опазването и
популяризирането й.
Петра Талева, БНР Програма Христо Ботев
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Оператор на филма е Иван Филчев,
продуцент Веселина Петракиева

Марина Евгениева, bTV за филма й „Сагата Странджа”
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Това е истинска номинация за цялостен принос!
През 1994 г. той създава ЕКО-КЛУБ 2000, на барикадите
е за реформи и европейско бъдеще на България
през 1990 и 1997 г., дава началото на мрежата за
насърчаване и набиране на доброволци сред
младите хора и студентите CVS и гражданската
информационна мрежа BlueLink.net.
Като емблематично лице на демократичното и активно
природозащитно гражданско общество той е арестуван през 2006 г.
при опит да се възползва от легитимно полученото си право на
участие във Висшия експертен съвет към МОСВ.
През 2009 г. става концептуален съучредител и на Зелените - млада
политическа партия, превърнала опазването на природата в своя
основна мисия. През последните години Димитър Василев - Велин се
посвети на еко-центъра в с. Влахи, където много от водещите
личности в опазването на биоразнообразието се срещат, обсъждат
и премислят действията си, черпят опит и вдъхновение от Велин.
Димитър Василев – Велин
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От създаването на природен парк
"Българка" през 2003 г. Мая е негов
директор и оттогава неуморно и
последователно утвърждава тази
територия с успешни проекти. Въпреки
многото атаки срещу нея успя да
запази старите букови гори, да
възстанови изчезващи местообитания и
видове. Два пъти е номинирана за найдобър мениджър на защитена
територия. Уволнена несправедливо, тя
продължава да участва в различни
обучения и инициативи за защита на
природата и конкретно на парковете в
България и да работи активно за
прилагане на схемите за плащания за
екосистемни услуги в парк Българка.
Мая Радева
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Тези от вас, които са намирали
пострадало диво животно, найвероятно са се свързали с нея,
за да му помогне. Любомила
спасява животни без значение
какъв вид са - от врабчета,
гълъби, свраки, лястовички до
орел змияр. Денонощно се
отзовава, когато трябва да
окаже помощ на животинка в
беда. Последната година,
заедно с лекарите от клиника
"Добро хрумване", Любомила
помогна на огромен брой диви
животни и върна след лечение
много от тях обратно в
природата.

Любомила Кривошиева
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Едно от най-известните лица на НПО и
природозащитата. Дългогодишен експерт
по управление на защитените територии.
Като инициатор и председател на
Асоциация на парковете в България
работи за изграждане на капацитет и
експертиза в институциите, отговорни за
защитените територии. Човекът, който
винаги има позиция и на когото може да
се разчита за подкрепа и съвет, когато
има природозащитен казус.
През 2013-2014-та Тома беше изключително активен в подготвянето на
Закона за горите и в кампаниите за опазване на Пирин и Странджа.
Като представител на Коалиция “За да остане природа в България”
преговаря с туристически организации за търсене на съвместни цели
за отговорен туризъм и подписване на Меморандум. През 2013 г. Тома
е носител на наградата за цялостен принос за опазване на
биоразнообразието.

Тома Белев, Асоциация на парковете в България
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Работна среща за климатичните промени със съпредседателя на Междуправителствената група по
изменение на климата (IPCC) към ООН - Кристофър Фийлд.

Един от най-компетентните експерти по
въпросите на климата в България,
работи през годните и в сферата на
екологичното образование, по
създаването на Натура 2000, опазването
на водите, устойчивия туризъм. Участник
в редица природозащитните кампании,
преподавател в НБУ.
Информационен щанд за популяризирането на
възобновяемата енергия и RePowerMap в комбинация с
тестово каране на електрически автомобил

Георги Стефанов, WWF
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Едно истинско и сплотено
природозащитно семейство – Тошко
доброволно поддържа сайта на
коалицията, Радо и Боряна са
неизменни участници в презентации,
протести и акции, в които участва
майка им.

Йорданка Динева и семейството й
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От години е много ценен
активист във всички
кампании на гражданска
група “Да спасим
Иракли”. Тя създаде логото
на Коалицията „За да
остане природа“ и още
много визуални и
артистични плакати,
стикери, видео и други
материали за
популяризиране на
кампаниите на двете
организации. През 2013-та
оказа и голяма морална и
физическа подкрепа за
почистването на Иракли.
Ива Николова от „Да спасим Иракли“
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Номинация за цялостен принос
Един от най-добрите специалисти по
орнитология в България, изключителен
професионалист и популяризатор на
научни знания. Не само отдаден на науката
човек, а истински обича природата и
отдава времето, силите и дори здравето си,
за нейното опазване.
Петър не се притеснява да застава с името си зад десетки
становища и обективни експертизи срещу некачествени доклади
по ОВОС и оценки за съвместимост за строителство, Общи
устройствени планове, сгради и хотели, ветрогенератори и
фотоволтаици в защитени зони при Дуранкулак, Калиакра,
Карнобат, Сливен, Перелик и мн. др.
Петър Шурулинков
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Като експерт Петър отстоя
забраните за ВЕИ в НАТУРА 2000 в
Националния план за действие за
енергията от ВИ.

Петър Шурулинков е един от много редките
случаи на учен, с активна гражданска позиция,
но той е и прекрасен човек – искрен, отдаден,
изключително обективен и справедлив. Ако в
нашето общество имаше повече учени и хора
като Петър, страната ни щеше да бъде сред
проспериращите в Европа.

Петър Шурулинков
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Един от авторите на Червената книга на
местообитанията в България
Преподавател в Софийския университет
Работи активно по създаването на мрежата
Натура 2000, а сега по нейната недостатъчност
и развитие.
Има неоценим принос
за опазването на десетки
ценни хабитати в
България по поречията на
р. Искър и р.Осъм, които
трябваше да бъдат
залети от ВЕЦ
доц. д-р Росен Цонев
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Един от емблематичните случаи на Росен Цонев - брегът при
село Топола преди да се построи голф игрището Thracian Clifs

доц. д-р Росен Цонев
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Мишо е активно действащо лице в Русе. Тази година има редица
забележителни акции – на 15.04.2013 г. посреща министър Юлиян Попов
с плакати в защита на Пирин и срещу добива на шистов газ; януари 2014
организира протест за Странджа в Русе; акция За чист въздух в Русе;
25.03.2014 - протест срещу застрояването на Карадере; 30.03.2014 Искаме море, искаме Карадере; Пирински чай за Иракли; Организира
почистване на Стара планина (третия лъч на чистенето на „За Земята“
през юли 2013, на което 35 човека свалят разделно 200 чувала боклук;
почистване на ПП Русенски лом през април 2014, първата такава акция по
рода си. Изпраща забелeжително открито писмо до кмета на Община
Банско.

Михаил Михов
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Дори в сватбения си ден говори за опазването на природата, за
важността на използваме местни ресурси и да следим екологичния
си отпечатък. Защото просто вярва в тези неща и всичко, което
прави. Двойката премина до сватбената арка не по бяло платно, а
по същия транспарант на „За да остане природа“, обиколил цяла
България. Преминаха по платното с усмивка, със събути обувки и
уважение.

Михаил Михов
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Учител в Професионална гимназия по селско стопанство „Земя“,
град Провадия. Любовта му към природата и децата е пътеводна
светлина в неговия живот - използва всяка възможност да
организира занятия с групи деца и създава общност от
последователи посветени да опазват биоразнообразието на
Провадийско-Роякско плато. Меджнун работи усилено за
опазването на една от най-застрашените птици в страната –
египетският лешояд.
Меджнун Адемов, член на БДЗП

III. Активист за природата

Природозащитни дейности през 2013
Поставяне на изложба, посветена на Натура
2000 и египетският лешояд.
Охрана и подхранване на една от последните
двойки египетски лешояди в района.
Честване на международния ден на
мигриращите птици.
Среща с ловците на гр.Провадия за представяне
проблемите на египетския лешояд по такъв
начин, че те пожелаха да поставят
информационна табела за вида в центъра на
града в знак на гордост от факта, че тази рядка
птица все още се среща край Провадия.
През 2013 г. е публикувал по темата 3 материала
в местни вестници и списания.
Поддържа Фейсбук страница за опазване на
египетския лешояд в Провадийско-Роякско плато.
Меджнун Адемов, член на БДЗП

III. Активист за природата

Голям приятел на гражданския сектор в България и
по-специално на Коалиция „За да остане природа в
България“. Подкрепяла е всички граждански акции
на Коалицията чрез лично участие и чрез
разпространяване на информация за съответните
каузи, вкл. сред своите студенти.
Популяризира възможностите за устойчив туризъм,
проблеми с опазването на природата в конкретни
места в България на различни форуми и изложения,
участва във всички протести и учебни пътувания.

Десислава Алексова

III. Активист за природата

Тя беше главния мотор за
сътрудничеството между
Коалицията и Българска
туристическа камара.
Усилията й се увенчаха с
подписването на
Меморандум за
сътрудничество за
опазване на природното и
културно наследство като
основа за развитие на
качествен туризъм,
подписан от
природозащитни,
туристически и
организации за опазване
на културното наследство.

Десислава Алексова

III. Активист за природата

Дългогодишен експерт в Дирекция на
Природен парк Странджа. Работи в найтежкия район по крайбрежието на парка,
където все още има сериозни инвестиционни
интереси.
Участник в кампанията по опазване статута на
парка, за което търпи нееднократни заплахи.
Работата му не се ограничава тясно с
пряката природозащита, въпреки, че ако
искате да знаете кое растение или животно
се среща и къде в Странджа - той е човекът,
който знае.
Неговата работа е свързана с разбиране и
развиване на връзките между опазването на
природата, поминъка на хората и
традициите. Той прави това като развива
Задругата за бавно хранене в Странджа, член
на международната организация Slow Food.

Иван Камбуров ДПП Странджа

IV. Политик с най-голямо внимание към българската природа

Светослав Малинов - 3 номинации

Две официални запитвания до Европейската комисия във връзка с
нарушаване на приложимото европейското законодателство при
приемането на противоречивия Общ устройствен план на община
Царево, който застрашава ПП „Странджа“, както и при проекта за
застрояването на бившия къмпинг „Корал“.
Скоро след това българското правителство получи официално
писмо от ЕК с искане за повече информация относно ОУП.
Вследствие на това, министърът на регионалното развитие издаде
заповед, с която спря изпълнението на устройствения план.

IV. Политик с най-голямо внимание към българската природа

Една община, която целенасочено
налага нов приоритет за своето развитие,
акцентиращ на запазване на околната
среда и биоразнообразието.
Тук е изградено първото соларно улично
осветление в България.

Соларно осветление към
уличната мрежа на 9 села.
Модулите са 486, разположени
на 59 улици. Ползващите
услугата са близо 5000. човека.
Община Кайнарджа

V. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси

Мтел Еко грант подкрепя
проекти в сферата на
екологията, които всяка година
са насочени в различни
области.
През 2013 година те са:
• Опазване, поддържане и
възстановяване на
местообитания или
популации на видове;
• Насърчаване и
популяризиране на практики
за биологично земеделие;
• Определяне и опазване на
вековни дървета и гори.
Mtel Еко Грантс

V. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси

Целта на Мтел еко грант е подкрепа в опазването на българската
природа, като се финансират проекти, които предлагат устойчиви
решения за съхранение на природата чрез участието на
обществото; помагат на гражданите да осъзнаят своята роля в
опазване на околната среда; повишат информираността на
обществото и го мотивират за природосъобразен начин на живот
и работа.

Mтел Еко Грантс

V. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси
Основната стопанската дейност на ДП “ФЗД” –
поделение гр. Белене се развива в сферата на
селското стопанство, животновъдството и търговия.
Селското стопанство е изцяло съсредоточено на
територията на остров”Персин” – ПП Персина“
(островът е с обща площ 43 373 дка ), от които
обработваемата земя е 19 000 дка. ДП “ФЗД” е
регистриран земеделски производител по Наредба
3 и бенефициент по Мярка: “Плащания за
земеделски земи в Натура 2000“. Отглеждат се
пшеница, рапица, люцерна, царевица за зърно и
царевица за силаж.
Животновъдният отрасъл е съсредоточен и се
развива изцяло в направление млечно
говедовъдство.
Реализират се изделия, ръчно изработени от
върбова пръчка-ракита. Разполага с хотелска част и
вила “Рибарника”.

Държавно предприятие фонд "Затворно дело"

V. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси

Ферма "Елата" е зона за повишаване
на екологичната култура, формиране
на ценности за природосъоразен начин
на живот и запазване на уникалните за
България бит, култура и традиция в
областта на натуралното земеделие и
животновъдство. Тя е разположена само
на 25 км от София в Плана планина и
близо до Витоша.
Еко ферма Елата

V. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси

Георги Анастасов е машинен инженер по
образование, а по призвание - учител. Няма
пчелари в рода си, но от дете се прекланя пред
магията на пчелите. Днес вече „пасе” 12 пчелни
семейства. Георги се самоопределя като
„свободен пчелар, а не като организиран
печелбар”. Пчеларите като него са известни
като „чисти”. Те не използват химикали и
антибиотици и не изтощават до смърт
„работничките си”. А манипулирането (с
глюкоза, захар и др. сурогатни добавки) на
меда смятат за престъпление и презрително го
нарича „магерене”. Георги вади от кошерите си
само натурален мед. Естествено произвежда и
известния кестенов мед, който е емблема на
селата от Подгорието.
Георги Анастасов, село Коларово, община Петрич

V. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси

Собственик на една от първите зелени
къщи,
които
БААТ
сертифицира.
Изключително деен човек – има къща за
гости в Белоградчик и къмпинг в махала
Фалковец,
който
разполага
със
пречиствателна
станция.
собствена
Познава добре района и създава велоклуб „Скала“. Предлага велосипеди под
наем за туристите си. Използва с
предимство
местни
продукти
и
ангажира хора от местната общност за
работа в къмпинга и къщата за гости.
Участва във всякакви събития, представя района на борси и
изложения, създава рекламни материали и сайтове, за да
популяризира района. Той е много интересна и будна личност,
която наистина заслужава награда за ентусиазма, с който работи
за района и природата!
Радослав Младенов, Белоградчик

V. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси

Редовно подкрепят природозащитни каузи чрез специални отстъпки в цени
за оборудване и изложби. Подпомагат и организирането на десетки
изложби за красотата на българската природа, напр: от конкурса “Белият
щъркел”, “Криле” на Ивайло Зафиров, Фотопленери “Wildlife Photography –
Керкини отблизо и отвисоко”, wildlife пленер в ДЛС "Витошко-Студена",
wildlife пленер с Новото Тракийско злато и др.

Фотосинтезис и Петрос Алексиадис

V. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси
Червеногуши гъски в земите на
Кирилови ООД

Те са активен и съфинансиращ
партньор на най-значимия проект
за проучване и опазване на
червеногушата гъска в зимния й
ареал – „Сигурно зимовище за
червеногушата гъска” по
програма Лайф+, координиран
от БДЗП. Те участват и в
изследователските и
мониторинговите дейности на
проекта.

В земите им се провеждат полеви експерименти, които подпомагат
разработването на нова агроекологична мярка за червеногушата
гъска, която ще подпомогне земеделските производители, чиято
дейност осигурява хранителни местообитания на гъската през
зимния период.
„КИРИЛОВИ” ООД, земеделски арендатор от с.
Крапец, община Шабла

V. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси

Експериментални площадки
в земите на „Кирилови“
ООД

Събиране на
проби в земите на
„Кирилови“ ООД

Кирилов пуска червеногуша
гъска с предавател

„КИРИЛОВИ” ООД, земеделски арендатор от с.
Крапец, община Шабла

V. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси

Поддържа над 3000 декара пасища и ливади в района чрез своите
700 крави от автохтонните породи късорого и сиво български говедо.
Животните се отглеждат само екстензивно, като не се третират с
ветеринарно-медицински продукти и раждат малките си в
природата. Те са ключов хранителен ресурс за популацията на
белоглавия и египетски лешояди, като по този начин осигуряват
нормалното функциониране на екосистемите.
„Дивата Ферма“, с. Горно Поле, Източни Родопи

V. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси

„Дивата ферма“ участва директно в природозащитни проекти
като Лайф+ проекта „Помощ за египетския лешояд“ чрез
допълнително подхранване и охрана на гнезда, широко
комуникира важността от опазването на лешоядите и
биоразнообразието като цяло, и подкрепя другите фермери от
района.
„Дивата Ферма“, с. Горно Поле, Източни Родопи

V. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси

My forest e серия перилни препарати,
създадени с грижа за прането, човека и
природата. 90% от съставките са с натурален
произход, а синтетичните повърхностно
активни вещества са заменени с чист
натурален сапун, който не оказва вредно
влияние върху околната среда, защото е
нетоксичен и напълно биоразградим.
Фирмата поддържа и програмата „Our forest”
– 10 ст. от цената на всеки продукт се
използва за залесяването на гори. През 2013
са залесени над 15 000 дръвчета в района на
гр. Копривщица. Така са възстановени 25
дка от засегнатите от силния смерч през 2013
площи. Залесяването се извършва в
партньорство с Държавно горско стопанство
Пирдоп. Програмата продължава.

My forest

За избора на достойнитв победители в Годишните награди за
биоразнообразие за 201 4 г. благодарим и безпристрастно на нашето
обективно жури:

•
•
•
•
•

Боян Петров - патрон на наградите
Ива Дойчинова - журналист
Георги Господинов - писател
Валери Йорданов - актьор
Красимира Величкова – Български
дарителски форум
И на всички приятели във
фейсбук, които дадоха своя
глас в подкрепа на
номинираните и ни помогнаха
да определим Наградата на
публиката!
Благодарности за Биоселена и БДЗП, които ни помогнаха да
поднесем тази вкусна храна от Балкана!

