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I. КОНТЕКСТ ЗА РАБОТАТА НА БФБ 

 
2015 премина бурно с много протести и най-различни събития в защита на природата и за нова съдебна 
реформа. Тя беше особено важна за защитените територии на България – Рила, Пирин, Витоша, 
Централен Балкан, Беласица и др., тъй като в нея предстоеше да бъдат приети новите планове за 
управление на териториите, които да решат (или причинят) проблеми за 10 години напред.  
Още в първите месеци на 2015 – на първите работни срещи по обсъждането на новия план за управление 
на НП Пирин, стана ясно, че изпълнителят на обществената поръчка Пролес няма да изпълни коректно 
задължението си да защити парка и биоразнообразието в него и ще се опита да „отвори вратичка“ за 
застрояването му. Плановете за НП Пирин, НП Рила и ПП Витоша бяха изпълнени с множество неточности, 
некомпетентност, непознаване на законите и терминологията. 
Плановете за управление на ПП Беласица и НП Централен Балкан продължаваха да бъдат връщани и 
приемането им забавяно от институциите, което наложи още през месец март Коалиция „За да остане 
природа“ да организира общ протест в 10 града в „защита на защитените територии“.  
Със серия от протести (септември и ноември), както и над 300 отрицателни становища, изпратени от 
граждани, експерти, НПО, 
учени и др. министър Василева 
беше предупредена за 
последиците от приемането на 
документите. 
Междувременно, десетки 
новини за инциденти и 
беззакония в Пирин и Витоша 
вълнуваха обществеността и 
даваха пореден повод за 
съмнения, че инвеститорите, 
подпомогнати от 
бездействието на държавните 
институции, ще се опитат да 
реализират замисленото унищожаване на ценните територии още преди новите планове за управление 
да бъдат приети. През август Маренго Трейдинг обяви, че ще обнови лифта под връх „Тодорка“ от 
триседалков на шестседалков, което се случи в нарушение на всякакви закони и с мълчаливото одобрение 
на няколко министерства, вкл. и на МОСВ. Въпреки протестите на обществеността, проектът беше 
завършен до края на годината (навреме за новия ски сезон в Банско).  
Не по-малко скандално беше и разкритието, че дни преди общественото обсъждане на плана за 
управление на НП Пирин представители на министерството на спорта и туризма са посетили Париж да 
обсъждат с ЮНЕСКО каква би била позицията на институцията, ако продължи застрояването на НП Пирин. 
Скандалът доведе до протести, но беше потушен от управляващите, които не веднъж през годината си 
позволиха да застанат на страната на офшорната компания Юлен. 
Престъпления с „неизвестен извършител“ се случваха и в Природен парк Витоша. Бяха унищожени 20 дка 
млада гора, залесена от доброволци. По всичко личеше, че това е опит на Витоша ски да реализира план 
за по-голяма ски зона около хижа "Алеко", спрян от МОСВ още през 2011 година. Гражданите отговориха 
на случващото се с бурни масови протести, а държавата – с уволнения на горски служители (но не и на 
директора на ПП Витоша, пропуснал да забележи, случващото се в неговата територия). Незаконните сечи 
в цялата страна продължаваха, както и сигнали за срастване на дървената мафия с местната власт.  
Не по-малко тревожни бяха новините и за Черноморието ни през 2015. През месец април гръмна 
поредният скандал – този път за незаконно застрояване на дюните на къмпинг Юг. Този случай повдигна 
два важни въпроса, по които институции и природозащитни заспориха – какво представляват дюните и 
дюни ли са наистина и докога ще се бави нанасянето на всички дюни в специализираните кадастрални 
карти. За първи път се промъкна в общественото пространство и идеята на министър Павлова за 
превръщането на Корал и още няколко други плажа в „екоплажове“.  
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На Иракли също отново се строеше, а гражданската група „Да спасим Карадере“ продължи да се бори за 
спасяването на девствения плаж от инвестиционни апетити в съда. Случаят на десетки убити делфини 
възмути хиляди, но кулминацията на неприятните новини, които идваха от морето не като лек морски 
полъх, а като леден смразяващ бурен вятър, беше през юли, когато Изпълнителната агенция по горите 
започна изненадваща проверка на къмпингуващите по Черноморието. Оказа се, че вместо проверка за 
незаконно строителство те решиха да проверяват „незаконно плажуващите“ в разгара на летния сезон.  
Това предизвика бурна обществена реакция и многобройни спорове защо за властта престъпления са 
палатките на плажа, но не и строежите на първа линия. Междувременно на територията на община Бяла 
дори беше въведена забрана за къмпиране. Тя беше отменена от Варненския административен съд през 
месец октомври и показа антиконституционните действия на някои представители на местната власт. 

Други пък реагираха по противоположен начин .- 
кметът на община Шабла разреши дивото 
къмпиране като пое отговорност общината да се 
погрижи за чистотата на плажа. Този успешен 
пример обаче остана единичен, а спорът за или 
против дивото къмпиране не беше решен през 
настоящата година.  
Местните избори през месец октомври не 
промениха кой знае колко политическата ситуация, 
тъй като повече кметове от проблемните от 
природозащитна гледна точка райони, запазиха 
постовете си.  
В Европа също не беше спокойна година за 
природата. Продължиха протестите срещу 

въвеждането на Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции, което заплашва да бъде 
отворена вратата за приемането на ГМО и добив на шистов газ в Европейския съюз. Стотици хиляди 
жители от всички европейски страни излязоха да кажат „не“ на споразумението, като България също 
активно се включи в протестите. На местна почва останаха и тревогите за десетките нерагламентирани 
сметища и опасностите от проучванията и добива на въглищен газ. Това мобилизира местните в Самоков, 
с. Баня, Ракитница и др. за борба, включително и с Европа, с чиито пари, за съжаление се реализираха и 
проекти, унищожаващи природата. По този повод Коалиция „За да остане природа в България“ направи и 
пресконференция през месец октомври, за да алармира за подобни порочни практики.  
В резултат на дългогодишни усилия на бизнес средите в Европейския съюз започнаха да си задават и 
въпросите дали Директивите по НАТУРА 2000 са достатъчно ефикасни и дали нямат нужда от промяна и 
намаляване на строгите режими в тях. 
Затова през лятото на 2015 (от 30 април 
до юли) беше проведено обществено 
проучване на въпроса от страна на 
Европейската комисия. Гражданите на 
Европа категорично отхвърлиха 
предложението за промяна на 
директивите с 520 325 гласа (сред които 
и над 10 000 български). През месец 
октомври 9 министъра на околната 
среда от Германия, Франция, Италия, 
Испания, Словения, Хърватска, Полша, 
Румъния и Люксембург и евродепутати 
също се обявиха за запазване на директивите в настоящия вид. За съжаление, Ивелина Василева не беше 
сред тях.  
Тази гражданска победа над бизнес лобитата не остана единствена през годината. През октомври 2015 се 
поздравихме с окончателното приключване на сагата застрояване на Яйлата. След многогодишни битки, 
съдебни процеси и протести вторият незаконен обект, който беше бутнат след Златна Перла (в Странджа) 
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беше на Яйлата.  
2015-та ни зарадва и с няколко много добри новини: през юни се излюпи първото малко белоглаво 
лешоядче, в района на Стара планина от 70 години насам, а буковите гори на Централен Балкан влязоха в 
ЮНЕСКО през месец септември. 
Завършихме годината също с добра новина - половината от бившата защитена местност "Камчийски 
пясъци" вече е възстановена като публична държавна собственост и с надежда, че положителните новини 
за природата и гражданските победи над лобизма ще продължат и през следващата година.  
 
За БФБ 2015 беше една добра година с малки трусове и много постижения. В момента БФБ има 10 
текущи проекта, 22 човека работят на трудов договор във фондацията, привлякохме един нов човек в 
екипа и едно ново бебе е на път. Около 10 човека се включиха като активни доброволци в работата на 
Фондацията. 
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II. ПРЕГЛЕД НА РАБОТАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО (ИБ) НА БФБ  
 
През 2015 г. Бюрото заседаваше редовно и обсъждаше всички теми, касаещи управлението на 
организацията и участието в различни проекти и инициативи. До ноември 2015 продължи 
майчинството на изпълнителния директор Р.Иванова, а дотогава членовете на Изпълнителното бюро 
(ИБ) изпълняваха временно длъжността – ВИД Р.Ценова, а за подпомагане на административната 
работа - Д.Живкова. Продължихме да поддържаме добър баланс във фондацията и да избягваме 
вътрешни трусове и напрежение.  
 
След трагичната загуба в началото на годината на Латинка Топалова - Жежиха, бе предложено и в 
последствие прието Владимир Милушев да бъде приет за член на Бюрото.  
 
Продължи добрата практика за ежеседмични срещи на екипа, което се отрази на по-добрата 
комуникация в екипа, както и да се обменя информация между всички проекти и офиси на 
фондацията. Бележките от срещите се водят на доброволен принцип и се изпращат до целия състав на 
БФБ, за да бъдат информирани и тези, които не са могли да участват. Срещите вече се провеждат всеки 
вторник от 10.00 часа. Използва се google календар на БФБ, който се попълва редовно и също 
повишава информираността на екипа.  
 
Провеждат се регулярни срещи на Изпълнителното бюро и се свикват такива при необходимост. През 
2015 г. са проведени 11 срещи на екипа, като особено интензивна бе комуникацията след средата на 
годината, във връзка със затруднената финансова ситуация и липсата на кеш средства за изпълнение 
на проектите. Обсъдена бе възможността да се поиска заем от Про Натура, заем от банка (срещи с 
Уникредит Булбанк АД и Прокредит Банк), както и други сценарии, докато се получат забавените 
плащания по някои от нашите проекти. ИБ обсъди и възможности за кандидатстване за нови проекти, 
взе решение за автомобилите на БФБ и евентуалната им разпродажба (на по-старите), както и 
осигуряване на кола за ЦО. Обсъдено бе бъдещето на офиса в Благоевград, предвид приключването на 
DBU проекта, по който се плащаше част от наема досега. В резултат на обсъждането, офисът се 
премести в по-малко помещение и плаща по-нисък наем. На по-късни срещи бяха обсъждани писмата 
и дискусиите с Борда на БФБ, във връзка с финансовата ситуация и отказа им да вземем заем от банка, 
ТГС възможностите и новите ограничения за клоновете, състоянието на Резервният фонд, внасянето на 
ПУ на ПП Странджа и други. 
 
Управителният съвет на БФБ заседава 2 пъти през 2015. Първата среща беше на 8 април, за обсъждане 
и приемане на годишните отчети на БФБ, а втората на 27 юни в Бургас, за обсъждане на финансовите 
предизвикателства, пред които е изправена организацията. Представена би и инвентаризацията на 
всички активи и собственост на БФБ. За първи път УС на БФБ посети офиса на проект „Солта на живота“ 
в Бургас и се запозна с работата на екипа в района. Участваха и част от членовете на ИБ.  
 
Паралелно бяха проведени две важни стратегически срещи на екипа в рамките на 2015. Една на 7 юли 
за обсъждане на идеи за консервационни и информационни проекти ( в партньорство с ЕО Родопи и 
фирма Pro Way, както и с Ботаническата градина и Тони Петрова, БАН и др.) Решено бе да участваме в 
партньорски проекти, само ако партньорът е надежден и има отношение към природозащитата, 
дейностите, които ще изпълняваме отговарят на приоритетите на БФБ, бюджетът е добър и нямаме 
проблем с осигуряване на съфинансирането.  
 
На срещата на 9 декември в София участва целият състав на БФБ и бяха обсъдени възможностите за 
фъндрайзинг, за нови проекти, както и ангажиментите и свободните валенции на всеки от екипа на 
БФБ след 2015.  
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III. ПРЕГЛЕД НА РЕГУЛЯРНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА БФБ  
 

1. Зелен пояс и Натура 2000 
 
BBF участва активно в работата и в 
заседанията на съвета на Европейската 
асоциация за Зеления пояс (EGBA) 
официално регистриран през 2015. 
Декларация за намерения (декларация 
за намеренията на Европейския зелен 
пояс е подписана от 18 подписа, плюс 
две писма за подкрепа) може да се 
намери тук: 
http://www.europeangreenbelt.org/initiati
ve/declaration-ofintent.html 
Чрез своите членове EGBA също работи 
за превръщането на Европейския зелен 
пояс в част от зелената инфраструктура 
на Европа като пилотен проект на G 
мрежа на Европейския съюз TEN. Процес на прехвърляне на търговска марка "Европейски зелен пояс" 
на Европейската асоциация за Зеления пояс е започнал. Регистрацията на търговска марка във всички 
държави по поречието на Европейския зелен пояс е почти завършена. Уебсайта на Европейската 
асоциация Зелен пояс също е разработен www.europeangreenbelt.org 
BBF участва в съвместния проект на Euronatur и Регионалния офис за Източна Европа и Централна Азия 
на IUCN в секция Балканския Зелен пояс. Проектът е насочен към подобряване на сътрудничеството по 
Балкански зелен пояс и развитието на трансграничното екологична мрежа по границата на България, 
Гърция, Македония, Сърбия и Турция. 
В рамките на проекта БФБ взе участие в семинар за Балканския Зелен пояс на 29-30 септември 2015 г. 
EuroNatur представи резултатите от семинара за Балканския Зелен пояс на 29-30 септември в 
Преспанското езеро, Гърция. По време на семинара участниците определиха 30-те най-важни перли на 
Балканския зелен пояс. В допълнение, идентифицирана бе основната цел за опазване на Балкански 
зелен пояс като екологична и функционална мрежа, както и преки и косвени заплахи за опазване на 
основната цел. В следващата стъпка е разработен концептуален модел, на базата на метода на 
отворени стандарти. 
БФБ и на Зелени Балкани съвместно участват в изпълнението на други дейности по проекта през 2016 
г. като Фото конкурс през 2016 г., Изготвяне на комуникационна материал и Ден на зеления пояс на 24 
септември 2016. 
Работата по подготовката на Балканска Регионална конференция през 2016 г. също е започнало. Очаква 
се тя да се проведе от 13 до 16 април 2016 в Baile Herculane в Румъния. 9-та Общоевропейска  
конференция на Зеления пояс през 2016 г. е организирана във Финландия. 
 

2. Защитени територии и видове  
 
Дейностите в тази тематична група бяха реализирани в рамките на проект „Участие за природата“. През 
цялата година се следяха сайтовете на Парламента, МОСВ и МЗХ за нови нормативни актове. Участваме в 
изменение на Закона за горите, което подобри прозрачността в управлението на горите, като прие 
поправката, че „Достъпът до информацията в информационната система по ал. 1 е публичен и нейното 
ползване е безвъзмездно.“ За пореден път успяхме да стопираме лобистка промяна за удължаване с един 
месец ловния сезон за водоплаващ дивеч в Закона за лова. Това удължаване на ловния сезон по време на 
обратната миграция на птиците и стартиращия им размножителен сезон е срещу принципите на 
устойчивия лов, природозащитното законодателство на Европейския съюз и България и би оказало 

http://www.europeangreenbelt.org/initiative/declaration-ofintent.html
http://www.europeangreenbelt.org/initiative/declaration-ofintent.html
http://www.europeangreenbelt.org/
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сериозно негативно влияние на световно застрашените червеногуши и малка белочели гъски. Нашето 
становище беше депозирано в МОСВ, МЗХ, Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), Комисия по опазване 
на околната среда (КОСВ) и Комисия по земеделието и храните (КЗХ). В резултат на проведената 
застъпническа кампания и на дългогодишното ни сътрудничество с заинтересованите държавни 
институции и Парламента този проектозакон бе отхвърлен както от Комисията по околна среда и води, 
така и от Комисията по земеделие и храни. Участвахме във Висш екологичен експертен съвет за приемане 
на актуализирания план за управление на Природен парк Беласица като представител на Коалиция „За да 
остане Природа в България“. Отстоявахме позицията за опазване на вековните гори в парка в строга зона и 
успяхме да преодолеем съпротивата на МЗХ и да защитим част от тях. 
Освен на национално ниво, експертите на БФБ участваха в събития на европейско и световно ниво, 
целящи обсъждане и подобряване на интернационалните политики за опазване на околната среда. По 
време на първия семинар на Европейската комисия за управление на Натура 2000 в континенталния, 
панонския, степния и черноморския биогеографски райони представихме разработените в България 
Режими за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000 като един добър пример за цяла Европа. В тях 
се предвижда оставане на минимум 10% мъртва дървесина в горите и определяне на минимум 10% от 
горските местообитания като зони на стари гори, където няма да се сече въобще. Българският пример, 
който е уникален засега за Европа, породи извънредно гореща дискусия и опазването на вековните гори и 
управлението без човешка намеса отново влезе в дневния ред на европейските гори, откъдето бе 
изкарано преди година след лобиране от страна на ELO и Европейските горски асоциации.  
Благодарение на нашето участие и представяне на казуса „Пирин“ по време на международна 
конференция в Бон на 26 и 27 юни в конференцията "Световното наследство на ЮНЕСКО и участие на 
гражданското общество", конференцията прие кратка резолюция към Комитета на световното наследство. 
В нея се настоява за опазване на обекта за Световно наследство Пирин като се подчертава ролята на 
природозащитните организации от Коалицията „За да остане природа“ в този процес. Участвахме активно 
в прилагането на международната конвенция за борба с трафика на животни CITES и на регламент 338/97. 
Продължихме партньорството си със Световния тръст за папагалите и реализирахме втора акция по 
връщане в природата на конфискувани защитени видове папагали „жако“ обратно в Африка. Работим 
активно по серия съдебни дела, които търсят наказателна отговорност за трафикантите на животни, както 
и  облекчени режими на освобождаване на конфискувани животни и тяхното третиране като живи 
същества, а не (само) като веществени доказателства.  

 
 

3. PR и образователни дейности на БФБ през 2015 
 
През 2015 имаше няколко важни комуникационни акцента за БФБ – годината на Атанасовско езеро и 
откриването на Детска природна академия Узана.  



Българска Фондация Биоразнообразие                                              Годишен отчет за 2015 

 9 

За пръв път след 10 години обявихме за година на място, а не на вид и това бе Годината на едно много 
специално за нас място, а именно – лагуната 
Атанасовско езеро. През цялата година това бе 
основният акцент в комуникационните дейности на 
БФБ, не само в района на Бургас, но и в страната, 
благодарение на най-успешната ни 
комуникационна дейност за 2015 - интерактивната 
изложба „симБиотично“, която бе създадена в 
рамките на проект „Солта на живота“ и от април до 
декември пропътува страната надлъж и нашир и бе 
посетена от над 11 000 човека.  
Другият ни най-значим успех бе откриването на 

Детската природна 
академия „Узана“ 
на 25 юли 2015 г. в едноименната местност над Габрово. На официалното 
откриване присъства Министърът на околната среда и водите г-жа 
Ивелина Василева, както и символичният домакин – кметът на община 
Габрово г-жа Таня Христова. 
През годината затвърдихме кампаниите, превърнали се в наша запазена 
марка като „Годишни награди за опазване на биоразнообразието”, които 
стават все по-значимо и ценено събитие в календара на 
природозащитните организации, както и осмата поред „Зимна Беласица” 
-  традиционно събитие за любителите на планинарството, гурме 
удоволствията, автентичния български бит и фолклор.  
Голяма част от комуникационните ни дейности през годината бяха 
подчинени на нашите проекти, а именно „За Балкана и хората“, „Солта на 
живота“, „Беласица отвъд граници“ и др. Отпразнувахме именния и 
рождения ден на Атанасовско езеро, организирахме изложби, на които 
представихме красотата и ценността на защитените зони и територии. 

Участвахме във Фестивала на кестена (10 октомври), който се организира от ДПП „Беласица”, както и във 
Фестивала на Зеленика на ПП „Странджа”, „Узана поляна фест”, Дни на предизвикателствата, Фестивала на 
Дивите цветяв които се включихме активно както всяка година. Отбелязахме и важни национални и 
международни събития като: Именен ден на Атанасовско езеро (18 януари); Световен ден на влажните 
зони (2 февруари), Световен ден на Биоразнообразието (22 май), Рожден ден на Атанасовско езеро (12 
август) с пресконференции, игри, карнавал на биоразнообразието, празници и интересни дискусии.  
 
Награди за БФБ 
 
Проектът „РИФОВЕ - Изследване и възстановяване на 
естествените филтратори на морето“ с водеща 
организация Българска Фондация Биоразнообразие – 
клон Калиакра беше единственият проект от 
Съвместната оперативна програмата за басейна на 
Черно море 2007-2013 награден от Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството по време на 
международната конференция „Европейско 
териториално сътрудничество в България“, която се 
проведе в София на 13.10.2015 г.  
 
БФБ получи специална награда за "Активист на годината" на церемонията по връчване на наградите за 
Човек на годината 2015, заедно с гражданска група "Да спасим Карадере", БДЗП и Асоциация на 
парковете в България за нашите съвместни усилия за спасяването на Карадере. 
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Годишни награди за биоразнообразието 2015 
  
На 25 ноември в уютната обстановка на Литературен 
клуб „Перото“, НДК бяха връчени Годишните награди 
за биоразнообразие. Официалната церемония събра 
стотици любители на природата, представители на 
бизнеса, медии и на природозащитни организации, 
които с нетърпение очакваха да разберат кой ще 
спечели наградите на журито в петте категории. 
Наградите бяха раздадени от Боян Петров - патрон на 
събитието и председател на журито, Радослав 
Парушев - един от най-известните съвременни 
български автори и член на журито и Любомир Василев - директор на Фондация "Капитал". 
   
Отново имаше и награди на публиката, определени с гласуване във Фейсбук събитие:  
https://www.facebook.com/events/479420972239302/. Новото през 2015-та беше, че журито определи и 
няколко специални награди, носителите на които получиха ваучери за фермерския пазар „Храна от 
Балкана“, който се случва всяка събота в кв. Борово в София. 
   
Журито на наградите - Боян Петров, Ива Дойчинова, Валери Йорданов, Радослав Парушев и Красимира 
Величкова, както и хиляди наши привърженици и съмишленици избраха следните победители: 
   
1. Най-успешна кампания, свързана с опазване на биоразнообразието – в категорията с най-много 
номинации оспорваната битка спечелиха 3 кампании. 
Награда на журито: Кампанията за преработване на проектите за ПУ на Пирин, Рила и Витоша, 

организирана от проект „Прозрачни планини“, 
проект „Зелени Закони“ и Коалиция "За да остане 
природа в България" за усилията на всички 
доброволци и експерти, които проведоха 
мащабна разяснителна кампания, разкриваща 
недостатъците на новите планове за управление 
на Пирин, Рила и Витоша и призоваваща за 
тяхното незабавно преработване. 
Журито връчи специална награда на кампанията 
„Картофи - от Кръстава за Кръстава”, 
организирана от Сдружение "Байкария" за 
оригиналния подход, с който сдружението 
показва на местните жители от с. Кръстава 

ползата да запазят земята си чиста и да отглеждат чиста храна като не допускат волфрамова мина в 
района си.  
Наградата на публиката със 182 гласа спечели безапелационно проект „Живот за Кресненския пролом“ за 
волиерата за белоглави лешояди и още много дейности, извършени в продължение на 6 години неуморна 
грижа за защитени видове в района. 
  
2. Най-добър журналистически материал/медия, свързан със запазване на българската дива природа – 
в категорията, която ни дава надежда, че все още съществува и обективна журналистика, която търси 
истината и разкрива беззаконията спечелиха: 

https://www.facebook.com/events/479420972239302/
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Награда на журито: сайтът Бивол, които бяха 
отличени за своята непримиримост и 
многобройни разследвания за Дюнигейт, Корал, 
незаконните сечи, Странджа, Карадере, както и 
за анализа на генезиса на 
псевдоприродозащитните неправителствени 
организации: „Контраеколози, отровни 
екодвойници и цекоминевски тролове“. 
„Продължавайте да се борите с мафията“ 
призова Радослав Парушев медията, която 
винаги е „с рогата напред“ в търсене на 
истината. 
Специална награда за Мария Салабашева, 
канал 0, кореспондент на БНТ, ТV7, ТV Европа за Бургас заради филма й по един от най-знаковите случаи, 
свързани с престъпления срещу дивата природа: случая „Рос“ – делото срещу британския гражданин Ян 
Фредрик Рос, обвинен в унищожаване на екземпляри от защитени видове птици и по-специално – на 
яйцата им, които той ограбвал от гнездата и събирал в своята лична колекция. 
Симпатиите на публиката спечели съвсем убедително Списание 8 с 313 гласа за своя брой, посветен на 
Гор(к)ата. 
   
3. Активист за природата – категорията с 18 номинации изправи журито пред изключително сложен 
избор, тъй като беше много трудно да бъде отличен един сред всичките достойни предложения. Но все 
пак победители трябва да има и това са: 
Награда на журито: Георги Стоянов за работата му в Природен парк „Врачански Балкан“, увенчала се с 
един невероятен успех - първото белоглаво лешоядче, излюпило се на територията на Стара планина от 70 
години насам. 
Специална награда на журито получиха атрактивните художници от „140 идеи“ заради прекрасните 
изображения на защитени видове, изрисувани върху фасади на училища, блокове и др. Младите творци 
си пожелаха това, което рисуват да го „гледаме на живо, а не на картинка“, което предизвика бурни 
аплодисменти сред гостите на събитието.  
Наградата на публиката с над 300 гласа отиде при Мирослав Нанков, който въпреки че тази година ни 
напусна завинаги, остави след себе си своето дело и борбата си за спасяването на горите от изсичане в 
Троянския Балкан и както сподели дъщеря му при получаване на наградата „делото му ще бъде 
продължено от неговите десетки приятели“. 
   
4. Политик с най-голямо внимание към българската природа – под знака на спасяването на Пирин и 
Витоша от олигархични интереси премина и награждаването в най-оспорваната в публичното гласуване 
категория. 
Журито обяви за победител Радан Кънев, за позицията му против дозастрояването на НП Пирин, а след 
безпрецедентно гласуване, в което се включиха над 
3300 участника, публиката избра за свой фаворит с 
1245 гласа Марта Георгиева, която многократно се е 
застъпвала за правата на животните, запазване на 
целостта на Природен парк Витоша и още много 
каузи за защита на природата. 
   
5. Награда за подкрепящи биоразнообразието 
бизнеси – и тази година в надпреварата се 
включиха не само големи компании със социално 
отговорни програми, но и „малки“ производители 
и екоферми, което е поредното доказателство, че 
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бизнесът може да намери успешния баланс между опазването на природата и своята печалба. Журито 
реши да даде своята награда на EVN Електроразпределение България ЕАД за техните усилия да 
обезопасяват щъркелови гнезда и електропреносната мрежа, както и усилията им в помощ на царския 
орел. Любовта и подкрепата на публиката и специалната награда на журито отидоха на едно и също място 
- при хижа Амбарица и нейната собственичка Ема Гатева. Тя беше избрана с над 300 гласа. 
   
6. Награда за цялостен принос – последната категория, останала извън надпреварата, беше нашия начин 
да почетем любимата ни Латинка Топалова-Жежиха или както обичахме да я наричаме „Лати“. „Лати е 
от хората, за които природата не е просто кауза, мисия или работа. Тя е живот и пътя в него. 
Затова загубата им е много повече от загуба на човек или приятел и празнината, оставена от нея е 
безбрежна и така дълбока. Лати беше неуморна. Даряваше ни силата, вярата и устрема си. И ние 
взимахме от тях и те ни вдъхновяваха. И всичко е толкова силно и така дълбоко, че не можем да 
говорим за нея в минало време. Тя е с нас в дните ни и ние всички усещаме всеки ден заразителният й 
позитивизъм, убеденост и вяра.“ – сподели Румяна Иванова, изпълнителен директор на БФБ, която 
връчи наградата на съпруга на Латинка - Пьотр Жежиха. 
 
Медийни партньори на Годишните награди са: Блулинк, Евромегдан, Зелен Дневник, Зелена светлина-БНТ,  
http://ureport.bg/. Представяне на всички номинирани може да намерите тук: 
http://bbf.biodiversity.bg/bg/Nominirani-2015.c225 
   
Всички победители получиха специални „медали“ с хлопки, както и финансова награда от 500 лв. (с 
изключение на категорията за политик). Номинираните получиха – специални грамоти като признание за 

техния принос, а постиженията им бяха представени 
в специална презентация. По време на празника, 
гостите се насладиха на вкусна храна от Балкана – 
сирена, кашкавали, разядки с билки, кисело мляко, 
мед и сладка с горски плодове, осигурени от нашите 
партньори по проекта Биоселена и БДЗП. 
За настроението на всички присъстващи се 
погрижиха с хитовите си парчета невероятните 
музиканти - Стефан Вълдобрев и Иван Лечев. 
Годишните награди за биоразнообразие се 
организират от Българска фондация 
Биоразнообразие в рамките на проект „За Балкана и 

хората“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. 
 
Други дейности 
 
БФБ работи за връщането на конфискувани животни в тяхната родина и следи и делото срещу техните 
трафиканти. След повече от година перипетии, най-накрая на 9 декември група от 20 сиви папагала жако 
конфискувани на Митница Видин отлетяха за Великобритания, където след присъединяване на друга 
пратка, конфискувана в Унгария (пак с български трафикант) ще бъдат транспортирани до Африка и 
освободени. Сивите папагали жако са световно застрашен вид. Оцеляването им зависи от прекратяване на 
незаконната им търговия като домашни любимци. През България минава един от основните канали за 
трафик на жака. За незаконно притежаване и трафик на сиви папагали закона предвижда до 5 години 
затвор.   
Специални благодарности на Световния Тръст за Папагалите, МОСВ, Зоопарк София, без които мисията 
нямаше да бъде възможна! 
 

http://bbf.biodiversity.bg/bg/Nominirani-2015.c225
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През ноември БФБ се включи и в акции за незаконни ловни трофеи, проведено съвместно с РИОСВ 
Пловдив и предотврати излагането на препарирани 
птици, защитени по българското екологично 
законодателство. 
 
С фотоизложба „Невероятната Беласица“ в Арт салонa 
на Радио Благоевград на 19 януари отбелязахме 7-мият 
рожден ден на Природен парк „Беласица“. През юни 
изложбата гостува в Бургас, а по-късно и в София 
(Националния природонаучен музей, Костинброд и на 
Дните на предизвикателствата). 
 
Фотоизложбата ни „Натура 2000 – най-доброто от 
природата на България и Европа“ продължи своя успешен гастрол и тази година в различни градове, като 
събра хиляди почитатели на защитените зони и видове. През 2015-та тя бе изложена последователно в 
Русе, София (НПМ) и в Смолян за Фестивала на дивите цветя.  
 
След успеха в София, БФБ чрез своя проект „Солта на живота“, съдейства филмът „DamNation“ да се 
излъчи в Бургас на 11 март 2015 г. в Културен център „Морско казино“. На фона на тежките наводнения, 
които сполетяха Бургаския регион в последните 6 месеца, считаме, че е важно да информираме хората и 
да им дадем повече познания за все по-нарастващата нужда да поддържаме естественото състояние на 
реките и влажните зони, които ни заобикалят. „DamNation“ е носител на 11 награди от 9 специализирани 
фестивала за планинарство, околна среда и зелени инициативи. Компанията за спортни облекла 
Patagoniа, известна с устойчивия си бизнес и зелени каузи, е продуцент на лентата. Филмът се 
разпространява в България благодарение на усилията на представителя на "Патагония" за България - 
магазини "Стената", съвместно с Горичка – платформа за устойчиви практики и WWF, чиято актуална 
кампания за опазване на реките цели съхраняване и възстановяване на естествените реки в България: 
http://www.wwf.bg/reki. 
След прожекцията организирахме дискусия с интересни лектори – Любомир Костадинов от WWF, който 
разказа за последствията от изграждане на мини ВЕЦ-
ове по нашите реки, Янко Янков от клуб по спортен 
риболов „Гларус“ – Бургас и Спас Узунов от БФБ. 
 
Създадохме и популяризирахме уеб-базираната ГИС 
платформа, която предоставя публичен достъп до 
пространствена информация за пет района на 
България, в които фондацията работи активно. 
Платформата е разработена по „Проект ГИС“ – 
BG05/586, финансиран в рамките на Програмата за 
подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009 – 
2014 г. 
 
Доброволчеството 
 
Съвместно с фондация Биоселена организирахме доброволческа акция „Да „кръстим” мандрата” по 
проект „За Балкана и хората“. Акцията бе в помощ на ферма, занимаваща се с отглеждането на местни 
породи - биволи българска Мурра и каракачански овце, която се намира в с. Васил Левски край Карлово. 
През годината се радвахме на идеите и ентусиазма на млади доброволци, които ангажирахме с най-
различни задачи и дейности най-вече по проект Участие за природата и други дейности на Коалиция „За 
да остане природа в България“.  
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Българска Фондация Биоразнообразие се включи и тази година в инициативата „Кариера с кауза“. Третото 
издание на изложението, което подкрепя доброволчеството в НПО събра 35 неправителствени 
организации и стотици ентусиазирани студенти и млади хора, с които с радост се срещнахме и на които 
разказахме за нашите дейности в защита на природата.  
 
Протестни акции  
 
Като член на Коалицията „За да остане природа в България“ ние бяхме неизменен участник и 
съорганизатор на всички протестни акции, провели се през годината в защита на Рила, Пирин, Витоша, 
вековните гори, Кара дере, Корал и др. 
Подкрепяхме и граждански групи от цяла страна. Нашият граждански конкурс, организиран по проект 
„Участие за природа“ събра над 50 кандидати, от които ние подпомогнахме едни от най-активните 
граждански кампании – за спасяването на Кара дере,  срещу сметището в Самоков и Ракитница, срещу 
изсичането на горите в Шипка и срещу изграждането на втори гребен канал в гр. Пловдив. През годината 
проведохме и няколко срещи и форум „Гражданско участие“, благодарение на които за първи път 
граждански групи в защита на градската среда се обединиха за общи действия със защитници на морето и 
планините.  
 
Медийни участия 
 

Много медийни участия имаше екипа на БФБ – по 
проекти и във връзка с консервационни казуси, за 
протести в защита на природата през цялата 
година и в много регионални медии (особено в 
района на Бургас, Благоевград и др.) Нашите 
интересни събития и кампании привлякоха за 
медийни партньори едни от най-популярните 
издания като Дневник, предаването Зелена 
светлина на БНТ, сп. 360, U report и др.  
Зелен Дневник продължи и традицията си да 
публикува  вълнуващи фотогалерии по наши 
дейности като през януари посвети първата си 
галерия за 2015 на „Птиците на Шабла“, а през март 
– на глухарите "Когато ГЛУХАРИ токуват в снега“  
http://www.dnevnik.bg/zelen/jiva_planeta/2015/03/10

/2487706_fotogaleriia_kogato_gluhari_tokuvat_v_snega/?pic=1#picture 
http://www.dnevnik.bg/zelen/jiva_planeta/2015/01/08/2449792_fotogaleriia_pticite_nad_shabla_v_purvite_dni_
na_2015_g/?pic=1#picture 
 
Партньорства 
 
Продължават партньорствата ни с български и чуждестранни организации – БДЗП, Зелени Балкани, 
Балкани, АПБ, БААТ и др.; Норвежката агенция по околна среда, CEEWEB, Euronature, European Green Belt, 
Pro Natura, SDC, DBU, македонски и гръцки партньори, румънски, украински и др. 
Петко Цветков бе избран в Управителния съвет на новосъздадената Асоциация на Европейския Зелен 
пояс.  
 
Образователни дейности 
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Курсът „Опазване на Биоразнообразие“ на Българска 
фондация Биоразнообразие навърши 10 години. През 
есента в препълнена зала в Биологическия факултет си 
спомнихме за миналото, ревизирахме настоящето и 
събирахме идеи за бъдещето. 
През годините курсът е променил съдбите на не малко 
студенти (вече експерти в областите си) и личните 
истории на хората в публиката показват, че тези лекции 
са място, където виждаш, че мечтите, колкото и да са 
откачени могат да станат реалност, защото хората, 
които презентират са точно такива мечтатели, които са 
се борили до край и са успели да запазят духа и заряда 

в това което правят. Чухме и историите на хората, които са и които в момента организират лекциите и как 
са станали част от екипа на фондация Биоразнообразие. 
Нашите лектори, които са неотменна част от този курс и които винаги безвъзмездно са се включвали, 
представяйки своя опит и знания, също споделиха интересни истории, свързани с курса – от намиране на 
съмишленици, които да бъдат част от техния екип до откриването на нов вид, който променя картата на 
Натура 2000. :) 
 
Лекциите за 2015  бяха следните: 
1. “Slow food – отвъд чинията” – Доц. Десислава Димитрова 
2. ”За елените, конете, зубрите и пасищата” – Стефан Аврамов, БФБ 
3. “Изчезването и възкръсването на едно блато” - СДП „Балкани“ 
4. “Горите на резерват „Бистришко бранище 80 години след обявяването му – какво научихме от 
последните събития в тях?" - Евгени Цавков, Александър Дунчев, Момчил Панайотов - Лесотехнически 
университет 
5. “Престъпления срещу дивата природа – случая д-р Рос” – Гай Шорок RSPB, Димитър Градинаров, БДЗП  
6. “Пирин” – Прозрачни планини 
7. „Участие за природа” – възможност за доброволчески стажове в рамките на нов проект за целите на 
Коалицията “За да остане природа“- Йорданка Динева, БФБ  
8. „Древният човек и животните: първите домашни животни и влиянието на човека върху околната среда 
през праисторията” – Надежда Карастоянова 
9. "Пиринските мури - как се отразиха 80 години опазване на тези 800 годишни дървета?"” – Момчил 

Панайотов, ЛТУ 
10. “Реинтродукцията на редки видове - 
успехи и предизвикателства"- Зелени 
Балкани 
11. “Устойчиво управление на риска от 
наводнения - или как да се предпазим от 
водната стихия без да увреждаме 
речните екосистеми?“ - Венцислав 
Василев -  Директор национален офис в 
Регионален екологичен център за 
Централна и Източна Европа – клон 
България 
12.  “2015 -Годината на Атанасовско 
езеро” – екипът на проект „Солта на 
живота“, БФБ Бургас 

13. “FSC - Горската сертификация и възможностите, които дава за да опазим горите и да защитим интереса 
на гражданите” - Нели Дончева, WWF 
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14. “Малките ВЕЦ - зелена енергия или унищожители на биоразнообразието?” – СДП „Балкани“ 
15.  “Предизвикателства в управлението на националните паркове по света и у нас” -  Андрей Ралев (СДП 
Балкани), Кирил Георгиев - експерт „Биоразнообразие“ и Румяна Иванова - Българска фондация 
Биоразнообразие 
16.  „Уроците от Фукушима - 4 години след аварията“ - Greenpeace България 
17. “Завръщане на дивите коне обратно в Източни Родопи“ – проект „По-диви Родопи“ 
18.  Новоизградени МВЕЦ в България - съвременна приказка за прокълнатите реки – хидроинженер 
Димитър Куманов, Рибарски клуб „Балканка“  
19.  “Да запазим Корал” – Гражданско сдружение “Да запазим Корал” 
20. “Пластмасовата ера в която живеем” - Данита Заричинова”, ЕС За Земята 
21. “Устойчив scuba diving” - Димитър Зарев, гмуркач и зоолог 
22. “Как се прави консервационна зоология в Африка” – Антония Хубанчева,  ИБЕИ - БАН 
23. “Иракмаби - аз давам своя принос. Една история за възстановяване на Атлантическата гора в Бразилия“ 
- Мариана Тотева 
24. “Миграцията на хора и птици” – Крисия Алая, Пуерто Рико и Стоян Николов, БДЗП  
25. “Изследвания и биоразнообразие на прилепите в България” - Елена Тилова „Зелени Балкани“ 
26. „Един проект за костенурки, птици и растения“ – СДП „Балкани“ 
27. “Martes martes – непознатия горски хищник - Дияна Златанова, Биологически факултет на СУ и 
Венцислава Славова, СДП „Балкани“ 
 
Продължихме да подкрепяме и студентите, посветили дипломните си работи на защита на природата. 
През 2015 успяхме да финансираме седем дипломни работи в рамките на проект „За Балкана и хората“: 
 
1. Габриела Петрова, Софийски Университет „Св. Климент Охридски” гр. София, Биологически факултет – 

тема: Растително биоразнообразие в защитена местност „Алдомировско блато“ 
 

2. Георги Герджиков, Българска Академия на науките гр. София, Факултет: Национален природонаучен 
музей – тема: Екологични характеристики, определящи разпространението през гнездовия период на 
Южния Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi) в Национален парк „Централен Балкан“ 

 
3. Димитрий Дашинов, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет – тема: 

Биоразнообразие на макробезгръбначната хидрофауна и връзката с популациите на балканската 
пъстърва от Централен Балкан 

 
4. Мария Качамакова, Софийски Университет „Св. Климент Охридски” гр. София, Биологически факултет 

– тема: Оценка на свързаността на местообитанията и пригодността на изградените структури за 
преминаване на диви животни на автомагистрала „Люлин“ в участъка между селата Мало и Голямо 
Бучино 

 
5. Светлана Йочева, Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, Биологически факултет 

– тема: Мерки за овладяване на ерозионни процеси в субалпийската и алпийска зони на Национален 
парк „ Централен Балкан” в Стара планина 

 
6. Стефания Вълчева, Лесотехнически университет гр. София, Стопанско управление – тема: Пазарни 

перспективи за брандовото позициониране на екотуристически маршрут „Ком - Емине” 
 

7. Цветелина Терзийска, Институт по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания, БАН гр. София – 
тема: Закономерности в структурирането на тревни съобщества на високопланинските пасища в 
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района на Централна Стара планина 
 

 
 
Тази година лагерът се осъществи през август в хижа Горски рай в Западен Балкан и беше посветен на 
фотографията. В него взеха участие 23 младежи от различни университети и не само. Програмата беше 
разнообразна като основните акценти бяха: 

• Разделяне на участниците на 2 екипа, които бяха водени на терен от експерти в различни области: 
Фотография, Етноботаника, Лепидоптера 
(Пеперуди);  

• Разделяне на участниците на малки 
отбори, които имаха задача да 
представят чрез  снимки да покажат 
биоразнообразието на района и да 
генерират идеи как то да бъде 
популяризирано сред широката 
общественост. 
 
Допълнителни дейности, които се 
осъществиха в рамките на лагера: 
изграждането на компостер за хижата и 
изкачване на връх Миджур. 
 Сдобихме се с дрон, благодарение на 
който заснехме вълнуващи кадри от въздуха и популяризирахме дрон-технологията сред студенти в 
София, Бургас, Пловдив и Шумен.  
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IV. РАБОТАТА НА КЛОНОВЕТЕ НА БФБ 
 

1. Клон Беласица  
 
През 2015 година екипът на клон Беласица продължи своята работа по изпълнение на проекта 
„Беласица отвъд граници – трансгранично сътрудничество по Балканския Зелен пояс“. Проектът цели 
популяризиране на Беласица както и развитие на природосъобразен, устойчив туризъм и укрепване на 
международното сътрудничество в района.  
През 2015 година продължи и изпълнението на проект „Проучване на възможностите за трансграничен 
биосферен резерват Осогово – Feasibility Study for Trans-border Biosphere Reserve Osogovo”, 
съфинансиран от Европейския Съюз по Инструмента за предприсъединителна помощ Програмата за 
трансгранично сътрудничество България – Македония. Изпълнението на проекта завърши успешно в 
края на 2015 г.  
Продължава и работата по актуализиране и развитие на интернет портал за Беласица – 
www.belasitsa.com. През 2015 година бе извършено цялостно обновяване на портала и стартиране на 

английска версия на сайта. 
Популяризирахме района на 
Беласица, както и необходимостта от 
опазването на уникалната природа 
на Югозападна България в няколко 
участия в предавания на регионални 
и национални медии.  
Фото изложба „Невероятната 
Беласица“ посети Благоевград, 
Бургас, София и Костинброд и бе 
видяна от повече от 12 000 
посетители. 
През месец октомври 2015 г. година 
екипът на БФБ - клон Беласица 
подпомогна организирането и 

участва в четвъртото издание на „Фестивала на Кестена“, организиран от Дирекция на Природен парк 
„Беласица“ в с. Коларово, община Петрич. 
Участвахме и в събиранията на консултативния съвет на Национален парк „Рила“, както и в работните 
срещи във връзка с актуализиране на План за управление на НП „Рила“. 
В рамките на проект „Работилница за природата“ на Народно читалище „Христо Ботев 1898”, гр. Рила 
участвахме в организацията и провеждането на обучение в природна интерпретация през месец юни 
2015 г. 
През месец септември, в сътрудничество колегите от Регионален исторически музей, за първи път в 
Благоевград проведохме международната инициатива „Нощ на прилепите“. В Нощта на прилепите се 
включиха ученици, гости и посетители на музея. Децата научиха много нови и интересни неща за 
чудния живот на прилепите, за тяхна важна роля в природата и предизвикателствата, пред които са 
изправени.  
Участвахме в международна среща на мрежата на практикуващите Адаптивно управление 
(Conservation coaches network), която се проведе в периода 28 септември - 2 октомври в Мон Сант 
Бенет, кралство Испания. 
Наш представител се включи в международната работна среща „Управление на тревни местообитания 
в Алпийския биогеографски район“, в германският град Лауфен, в периода 11-13 декември 2015 г. 
 

2. Клон Странджа 
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Клонът активно участва в кампанията срещу петролния разлив в 
езерото Вая през май, когато десетки хиляди тона бензин бяха разляти 
и десетки риби и земноводни, както и някои птици измряха. 
Сигнализирахме медиите и заедно с нашите партньори от БДЗП 
проведохме посещения на терен. Разговаряхме и лично с министъра 
на околната среда и водите във връзка с казуса и предприетите от 
държавата мерки.  
 
Клонът продължи работа по поддържане и развитие на 
партньорството с ДПП Странджа, независимо, че няма проект в района 
и въпреки сериозните промени в Дирекцията. След успешното начало 
на работа на новия директор на парка – Владимир Димитров, той 
напусна в края на май и бе назначен нов директор – Димо Димов. 
Променен беше щата на ДПП – освободени бяха част от експертите, на 
други им бе променен щата.  

Тази година се 
честваха 20 години от създаването на парк Странджа, 
който е обявен на 24 януари 1995 г. и е най-голямата 
защитена територия в страната. Територия, 
разположена на географски кръстопът, съхранила 
видове от различни епохи, континенти и морета. И ние 
от БФБ имаме своя сериозен принос за изследването, 
опазването и популяризирането на парка през тези 20 
години. 
Участвахме в редица срещи, свързани с парк Странджа 
- представяне на образователна програма, откриване 
на нова част от разсадника в Граматиково и нова част 

от Горската сбирка. Участвахме в откриването на новия посетителски център на парка в Ахтопол и се 
срещнахме с различни партньори. Получихме новите образователни пособия на ДПП, изработени по 
ОПОС-кия проект, които разпространяваме.  
Участвахме във Фестивала на Зелениката над 
с.Визица на 9 и 10 май, заедно с голям екип от 
БФБ, нашия норвежки партньор Бьорн Арне Нес, 
където се срещнахме с различни заинтересовани 
страни и представихме нашия проект „За 
Балкана и хората“. 
Участие в проект „Нов поглед към биосферните 
резервати в България“, съвместно с МОСВ.  
Клонът организира Нощ на прилепите в Бургас, 
заедно със Зелени Балкани и привлече десетки 
деца в различни занимания за опознаване на 
прилепите и техния начин на живот. 
Участвахме активно в акцията, свързана с разлива на нефтопродукти в езерото Вая през май, когато бяха 
излети тонове бензин и измряха десетки риби и земноводни, включително и няколко птици. 
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3. Калиакра 
Клонът реализира проект Рифове и поддържа работата на Природозащитен център Българево. 
 

4. Източни Родопи 
Клонът няма активна дейност през 2015 г. 
 
 

5. ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТИТЕ НА БФБ ПРЕЗ 2015 
 

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: „СОЛТА НА ЖИВОТА” 
„Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна Атанасовско 
езеро”, краткото име LIFE11 NAT/BG/00036 
Донор: Програма LIFE+ на Европейския съюз 
Партньори: Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Черноморски солници АД 
Обща стойност: Проектът е на стойност от 2 013 027 евро, бюджетът на БФБ е 510265 евро 
Финансиране за 2015: 161 332,89 лв. 
Екип на БФБ: Дияна Костовска, Спас Узунов, Радостина Ценова, Диана Павлова  
Снежана Иванова (на трудови договори), Георги Гюзелев и Надя Павлова (граждански договори). 
 

2015 година беше обявена от БФБ за година на 
Атанасовско езеро и беше изпълнена с много 
събития за популяризиране на езерото. Подготвен 
бе календар с вълнуващи снимки и текстове за 
Атанасовско езеро. Отбелязахме Атанасовден с 
промоция на музикален клип, сниман на езерото и 
световния ден на влажните зони. Представихме 
лагуната и „годината“ пред студентите в 
Биологическия факултет на СУ. За пети път през май 
в Бургас се случи забавният и шарен Карнавал на 
биоразнообразието, който събира на една сцена 
най-малките жители на града. Междувременно от 

симбиозата на 4 млади автора се роди пътуващата изложба, посветена на Атанасовско езеро -
„симБиотично“. Изложбата посети най-големите български градове (Бургас, София, Варна, Русе, Велико 
Търново, Пловдив, Враца), в момента е в информационния център на парк Пирин в гр. Банско и вече е 
видяна от близо 11 000 човека. 
 
Дружеството на художниците – Бургас в рамките на проект „Изкуство и птици“ и в партньорство с БФБ 
изработи три скулптури на птици – рибарка, саблеклюн и кокилобегач, които са изложени в 
Експозиционен център „Флора“ -Бургас. Съвместно с РИОСВ - Бургас организирахме специален празник 
„Птици, плетеници и хамаци“ по случай 35-тия рожден ден на резерват Атанасовско езеро на 12 август. 
 
В последния петък на август Фестивалът на солта събра за трета година разнообразни занимания за деца, 
арт събития и предизвикателства за тялото и духа. Темата през 2015 година бе „Симбиоза“.  
 
Изготвен е План за интерпретация на Атанасовско езеро, който разглежда възможностите и ресурсите за 
интерпретация с цел туризъм и екологично образование на Атанасовско езеро и предлага разнообразни и 
иновативни методи за представяне на информация и интерпретация пред различни групи. Отпечатано 
беше атрактивно "Пътеводител-че за лагуната". 
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Започна активна работа по Пътеката на саблеклюна - през април бе организирана акция за почистване на 
трасето с доброволци от Бургас, завършен е идейният проект, текстовете и визията на информационните 
материали. Пилотно са тествани програми за посетители от различни възрасти. 
 
През 2015 г. екипът на проекта положи специални усилия да представи солта, добита от езерото и 
професията на солничаря на различни форуми. На 25 септември БФБ участва във фестивала „Дни на 
регионални традиционни, занаятчийски и туристически продукти в Черноморския басейн“, в центъра на 
Бургас, и представи част от солничарските атрибути и различните видове сол, които се добиват в езерото. 
На 24 октомври морската сол бе представена като част от Съкровищницата на вкусове на Slow Food по 
време на пазара „Плодовете на Земята“ в София в двора на новооткрития „Музейко“. На 21 ноември в 
НДК в рамките на фестивала DivinoTaste 2015 се представи традиционното солничарство в природния 
оазис Атанасовско езеро и българското Цвете на солта (Fleur de Sel). 
 
Широко медийно представяне на проекта – над 20 прес съобщения за 2015 г. и над 500 публикации в 
медиите. Сайтът на проекта има 8200 сесии, 5300 потребители и над 17 000 показвания. Активно се 
използва и фейсбук страницата на проекта Солта на живота 
 
По отношение на консервационните дейности в езерото – най-сериозен бе проблемът с тежкото 
наводнение от февруари 2015 г., когато водното ниво се повиши с около 1 м, обходният канал не можеше 
да отведе водните обеми, което доведе до заливане на цялата инфраструктура и частичното ѝ 
разрушаване. Солеността се понижи до критични за екологичното състояние и технологията на солодобив 
стойности. Нарушени бяха всички екологични, физикохимични и хидрологични показатели в езерото. 
Разрушени бяха 20 000 м валове и 10 000 м диги, като най-важните от тях впоследствие бяха 
възстановени. Продължиха дейностите по установяване и отстраняване на нерагламентирани зауствания 
в обходния канал. Проведени са ихтиологични, хидробиологични и хидрохимични проучвания. 
Установено е намаляване на популацията на кавказкото попче, която е изчезнала от южната част през 
2015г., а в северната част на езерото е намаляла близо 3 пъти. Още няма ясни причини за тези данни. 
 
През 2015 г. са възстановени 2190 м диги и 440 м валове. По този начин в езерото е възстановена около 59 
304 кв.м потенциална гнездова площ за птиците. 260 ха са подобрени условия за фитопланктон, 
зоопланктон и зообентос. Със закупения багер тип „Драглайн” са изчистени общо 10 800 м от коритото на 
канала. Площта на възстановено сладководно местообитание е 109 000 кв.м. Освен, че е подобрена 
защитната функция на канала са създадени и добри хранителни местообитания за хранене на много 
водолюбиви видове птици. В почистените от растителност водни площи редовно се хранят рибарки, 
чапли, патици, потапници.  

 
В рамките на природозащитна бригада „Атанасовско езеро 
2015“, в която участваха около 50 доброволци от страната се 
ремонтираха две наколни платформи. които активно се 
включиха в почистването на пътеката на саблеклюна, 
Фестивала на солта, образователни и популяризиращи 
дейности. 
 
Продължи работата по усъвършенстване на системата за 
пасивна защита от хищници, в резултат се отбелязва 

рекордна численост на гнезда от саблеклюн. Пилотно приложихме наблюдение на хищниците с 
фотокапани и изготвихме доклад с резултати и препоръки. Подготвихме проектно предложение до Телус 
Интернешънъл за дейности срещу хищниците и имаме одобрено финансиране с 2400 канадски долара, с 
които ще закупим фотокапани и ще проведем различни популяризаторски и образователни дейности. 
 
През юни бе проведена среща на Обществения съвет за Атанасовско езеро на тема „Тенденции в 
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хидрологичните и хидробиологичните условия в Атанасовско езеро“. Екипът участва активно в различни 
обществени и институционални съвещателни и консултативни органи - Съвет по лова към РДГ - Бургас, 
Басейнов съвет към БДЧР и др. и поддържа тясна комуникация с РДГ Бургас, ДГС Бургас, ЛРД „Лебед“, 
РИОСВ Бургас и др. Активно се включваме при възникване на проблеми извън обхвата на Атанасовско 
езеро, но често пъти с косвено влияние върху него и обитателите му - замърсяване на езерото Вая с 
нефтопродукти, смъртност на пеликани вследствие на сблъсъци с електропреносната мрежа, 
транспортиране на пострадали птици до центъра в Стара Загора. В резултат на локализиране на 
потенциални проблеми и заплахи се изготвят сигнали до компетентните органи и участваме в комисии за 
проверка - инвестиционни предложения, велоалея, депо за изкопани земни маси, нерегламентирано 
заустване и др. 
 
Активно подпомагаме граждански и неформални организации и сдружения за решаване на възникнали 
проблеми, подготвяме становища, възражения и предложения до отговорните институции. През годината 
спечелихме дело на последна инстанция за получаване на достъп до информация за изграждането на 
океанариум. Продължиха добрите взаимоотношения и сътрудничество с партньорите от БДЗП, членовете 
на екипа активно се включваха в провежданите от тях инициативи - СЗП, редовни лекции, дни на птиците, 
подпомогнахме ПЗЦ Пода с прилагане на дрон-технологията за мониторинг на гнездовите платформи.  
 
Изградено и монтирано бе укритие за фото и видеозаснемане на птици в южната част на езерото. 
Подготвен е регламент за неговото използване. Проведен е фото-пленер и конкурс за фотографии от 
Атанасовско езеро. През годината продължи попълването на фото- и видео-архивът за Проекта. 
 
Екипът на проекта участва в общественото обсъждане на актуализирания План за управление на 
поддържания резерват Атанасовско езеро и представи становище с 200 забележки и с препоръка за 
основно преработване на АПУ, които са внесени до РИОСВ и МОСВ. Подготвено е предложение до МОСВ, 
относно режимите в ЗЗ Атанасовско езеро във връзка с актуализирането на заповедта за обявяване на 
зоната. Включени са ограниченията за солодобива и забрана лова на гъски в цялата зона в периода 01-31 
януари. 

 
Благодарение на наградата на Дарителска 
програма на Мото-Пфое за опазване на 
природното и културно наследство в България 
бе закупен дрон модел Phantom 2+, с който са 
извършени теоретични и практически 
обучения, и тренинг по управление на 
машината. През април организирахме 
публично събитие за старт на проекта и 
представихме дрон технологията пред медии и 
граждани на Бургас. Впоследствие 
осъществихме десетки полети с дрона, 
наблюдавахме реакцията на четири вида птици 

в Атанасовско езеро към машината и определихме параметрите на полет с нулево въздействие върху тях в 
размножителен и извън размножителен период. Заснехме красиви снимки, изработихме специален 
монтиран и озвучен видеоклип. Проведохме 4 лекции за прилагане на дрон технологията за мониторинг 
на биологичното разнообразие в университети в София, Пловдив, Бургас и Шумен. 
 
През месец юни беше проведено заседание на Надзорния съвет на проекта. През октомври имахме 
посещение от ЕК отдел ЛАЙФ за проверка изпълнението на дейностите по проекта и финансовото 
отчитане. През ноември беше изпратен и одобрен доклад за средносрочния напредък (Mid-term report) 
към ЕК. 
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ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: „ЗА БАЛКАНА И ХОРАТА“   
Донор: Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи в гражданското 
общество 
Партньори: Фондация Биоселена, WWF, Асоциация на парковете, БДЗП, ПроНатура-Швейцария, REDD-
Швейцария, BirdLife Switzerland, ИАСЖР, SAVE  
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 Колева, Петя Шереметова, Бертран Сансонанс, Пиер Галан 

 
Проектът има за цел да демонстрира как местното развитие и опазването на природата могат да 
съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на качеството на живот в селските райони 
около Централен и Западен Балкан. Като един от партньорите по проекта БФБ отговаря за привличането 
на гражданското общество, създаването на бъдещите лидери в природозащитата, развитие на коалицията 
"За да остане природа в България", създаване на Детска природна академия „Узана“, както и за 
комуникацията на целия проект. 
БФБ има участие в няколко компонента  на проекта. 
 
Компонент C.1 – Прилагане на иновативен модел за информирано участие на заинтересованите страни в 
управлението на пасищата в Национален парк „Централен Балкан“. През 2015 г. са изпълнени следните 
дейности: 
През 2015 г. бе извършена втората част на проучването „Оценка на влиянието на пашата, свързана с 
изпълнението на агроекологичната подмярка „Традиционни практики за сезонна паша (Пасторализъм)“ 
върху природните местообитания на територията на Национален парк „Централен Балкан”. Резултатите са 
обобщени в специален доклад и представляват ценен принос към подобряване на познанията за 
планинските пасища и са част от разработвания Стратегическият план за управление на планинските 
пасища на територията на Национален парк „Централен Балкан“ 
Беше завършен и Стратегическият план за управление на планинските пасища на територията на 
Национален парк „Централен Балкан“, който бе разработен от специално формирана работна група, 
включваща представители на ДНП „Централен Балкан“, животновъди, ползватели на територията на Парка 
(Животновъдно сдружение „Старият Балкан“, СНЦ“ОЗРАПКДК“ – гр. Калофер), природозащитни 
неправителствени организации (БФБ, СДП „Балкани“, ФДФФ), експерти от екипа на Българска академия на 

науките. 
Целта на Стратегическият план е документ, 
предлагащ анализ на настоящата ситуация и 
предписващ конкретни мерки и дейности с цел 
подобряване на управлението на планинските 
пасища в НП „Централен Балкан“. Това е първият 
случай, в който ползвателите имаха възможност за 
активно участие при създаване на стратегически 
документ, свързан с управлението Националния 
парк. 

 
През месец юни се проведе международно учебно пътуване „Адаптивно управление, сезонна паша в 
защитени територии и управление на Национални паркове“ с цел обмяна на опит и проучване на добри 
практики в Гърция. В събитието се включиха представители на  ДНП „Централен Балкан“, животновъди, 
ползватели на територията на Парка, експерти от природозащитни неправителствени организации (БФБ, 
СДП „Балкани“). Стратегическия план се представи  в Испания и Германия. В Мон Сант Бенет, кралство 
Испания се събраха повече от 130експерти, работещи в сферата на природозащитата, 36 държави и 6 
континента. 
През месец декември представители на БФБ и работната група по създаване на Стратегическия план взеха 
участие в международната работна среща „Управление на тревни местообитания в Алпийския 
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биогеографски район“, в германският град Лауфен, в периода 11-13 декември 2015 г. В събитието се 
включиха 58 експерти и научни работници в сферата на управлението на планинските тревни 
местообитания от 16 европейски страни. На срещата бе представена работата на Българска фондация 
Биоразнообразие по разработване на Стратегически план за управление на планинските пасища на 
територията на Национален парк „Централен Балкан“ и резултатите от проучването „Oценка на влиянието 
на пашата, свързана с изпълнението на агроекологичната подмярка „Традиционни практики за сезонна 
паша (Пасторализъм)“ върху природните местообитания на територията на Национален парк „Централен 
Балкан”. 
 
Представители на Българска фондация Биоразнообразие взеха участие  в международна среща на 
мрежата на практикуващите Адаптивно управление (Conservation coaches network), която се проведе в 
периода 28 септември - 2 октомври  
 
Компонент C.2.1 – Създаване на иновативен модел за работа с деца „Детска природна академия „Узана“. 
През 2015 г. са изпълнени следните дейности: 
За подпомагане на координацията на проекта беше ангажиран сътрудник, базиран в Габрово.  От ноември 
тази позиция беше поета от специално назначен служител към Община Габрово – Радостина Аръшева. 
Беше финализиран дизайна на дървените конструкции, част от интерпретативната инфраструктура. 
Изработването и монтажа на конструкциите бе възложено на „ПроУей Комюникейшънс“ и завършено 
през юни – табели, маси, мостче, „дупка на лалугери“ и др. Беше изготвена промоционална дипляна за 
Детската природна академия „Узана“ а академията беше представена на щанд на Община Габрово по 
време на туристическото изложение „Ваканция“ в София, 
на карнавала в Габрово, на фестивала „Семе българско“ в 
Севлиево, на фестивала „Да разлюлеем Търново“ във 
Велико Търново, на Еко-фест „Узана – зелените идеи в 
действие“ и др. Доброволчески акции в помощ на 
изграждането на Детска природна академия „Узана“ бяха 
проведени в периода 2-3 май и 11-14. Млади хора от 
Габрово и София работиха за боядисване на стени, 
маркиране на горска пътека, изграждане на „хотел за 
насекоми“.Официалното откриване на Детската природна 
академия „Узана“ бе организирано на 24 юли 2015, в 
рамките на Еко-фест „Узана – Зелените идеи в действие“. Присъстваха Министърът на околната среда и 
водите, Кметът на Община Габрово, областният управител на Габровска област, представители на 
неправителствени организации, партньори, медии, местни учители. 
10 интерпретативни програми на различни теми бяха разработени от специалисти. Полученият „Наръчник 
на природния интерпретатор“ беше връчен на кмета на Община Габрово по време на официалното 
откриване. 
В началото на ноември бе проведен промоционален инфо-тур за представители на туроператорски 
фирми, специализирани в ученически туризъм. Включиха се повече от 20 души, които се запознаха с 
възможностите на община Габрово и с програмите на Детска природна академия „Узана“.Изработен бе и 
План за развитие на Детската природна академия „Узана“, който представлява основа за дискусия и 
съвместно търсене на формулата за управление на академията, с участието на БФБ и Община Габрово. 
 
Компонент С.3 – Повишаване на обществената подкрепа за устойчиво и справедливо използване на 
природните ресурси, чрез широкомащабни дейности за обществено информиране. 
 
Популяризиране на опазването на биоразнообразието и устойчивото използване на природните 
ресурси сред партньори, доброволци и широка общественост 
Основна дейност в тази част от проекта са различни публични кампании и представяния на важността 
на природата и възможностите за устойчива икономика благодарение на опазената природа. Това 



Българска Фондация Биоразнообразие                                              Годишен отчет за 2015 

 25 

включва както участие в най-посещаваните фестивали и събития, посветени на екологична тематика, 
разпространяване на атрактивни материали с ангажиращи послания, ангажиране на доброволци в 
помощ на местни бизнеси, свързани с природното богатство. Най-значимите постижения за годината в 
областта на опазването а околната среда се популяризират и отличават чрез Годишните награди за 
биоразнообразие. Друга важна част в компонента е поддърането на мрежуването в Коалицията „За да 
остане природа“. 
 
Представяне на Българска фондация биоразнообразие и дейностите по проект „За Балкана и 
хората“ пред широката общественост. И тази година БФБ участва в най-посещаваните събития в 
цялата страна: Зелени дни, София, 21-24.05.2015; Фестивал на Зелениката, природен парк Странджа, 9-
10 май 2015; Узана еко фест „Зелените идеи в действие“, в близост до Габрово, 24-26 юли 2015; Да 
разтърсим Търново, Велико Търново, 30 май 2015, Фестивал на солта, Атанасовско езеро до Бургас, 28 
август 2015, Дни на предизвикателствата, София, 1-3 декември 2015. Фокус в програмата ни тази 
година освен традиционната среща с посетителите на информационни щандове беше представянето 
на детска академия „Узана“ чрез различни занимания за деца. По време на интерактивен театър 
„Приказка за обитателите на Балкана“ се убедихме, че най-малките могат да научат големите ни 
политици много за дивата природа, фермерските продукти и важността да пазим земята си чиста.  

 
Имахме водеща роля по време на Зелени дни като 
организирахме програма за деца, информационен щанд и 
празник по случай 22 май, международен ден на 
биоразнообразието. В рамките на детската програма 
представихме Балкана и неговите обитатели чрез 
интерактивния театър, правихме маски на животни и дори цял 
карнавал на биоразнообразието с участници от различни 
детски градини и родителски кооперативи и много семейно 
направени прекрасни костюми. Осигурихме партньорството на 
различни спонсори от изложителите на Фестивала, които 
зарадваха децата с книжки, лакомства и екипировка. 
Осигурихме истински празник за посетителите на фестивала с 
разтърсващо шоу от екстравагантната рок група “Babyface clan” 
и открихме публичното събиране на номинации за Годишните 
награди за биоразнообразие. 
 
Друг фокус в участията ни във фестивали тази година беше 
Узана Еко Фест, по време на който открихме официално и 
Детска академия „Узана“. Лентите прерязаха Министърът на 

околната среда и водите г-жа Ивелина Василева и кметът на община Габрово г-жа Таня Христова, 
заедно с малките си помощници – мравка и язовец. Всички се включиха в първата демонстрационна 
опознавателна игра, която показа същността на Детската природна академия – място, където децата 
да получат знания за гората, Балкана и техните обитатели, играейки и забавлявайки се. Веселата игра 
увлече гостите и те неусетно и лесно разпознаха какви животни и растения обитават горите, поляните 
и скалите. Други компоненти от програмите за деца бяха включени във фестивалната програма на 
събитието. 
 
По време на „Дните на предизвикателствата“ БФБ представи филма "За Балкана и хората", който 
разказва човешки истории, за пътя на чистата и вкусна храна, за цената на опазената природа, 
семейния бизнес и ролята на природозащитниците в полза на местната икономика. 
 
Доброволци в полза на честния бизнес. И тази година успяхме да организираме няколко 
доброволчески акции, които да помогнат на семейни бизнеси, свързани с опазената природа и 
едновременно да ни позволят да надникнем в живота, трудностите и вдъхновяващите моменти на 
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предприемачеството. 
Доброволческа акция „Да кръстим мандра“, 13-
15 март 2015. Акцията предизвика творците: 
художници, графични дизайнери, майсторите на 
арт инсталации и приложни изкуства да 
предложат и разработят идеи за името на 
мандрата, етикети за кисело мляко и сирене, 
вътрешен дизайн на залата за пакетиране и 
продажба, оформление на двора пред мандрата, 
постери, дипляни и реклама на мандрата.  
Доброволческата акция предизвика огромен 
интерес още при обявяването й и за кратко време 
голям брой доброволци изявиха желание  да 
дарят идеите и таланта си, за да подпомогнат 
популяризирането на семейния бизнес. Участниците в работилницата се запознаха с живота в 
мандрата (как се отглеждат животните, как се произвежда сирене и кисело мляко),  каква е връзката 
между запазването на природата и устойчивото развитие на селските райони в територии с висока 
природна стойност и как това може да е печелившо за местните хора, бизнеса и околната среда. 
Акцията беше инициирана да подпомогне ферма, занимаваща се с отглеждането на местни породи - 
биволи от порода „българска Мурра“ и каракачански овце, която се намира в с. Васил Левски край 
Карлово. Тъй като доброволците разработиха повече от един пакет предложения, тъй като няколко от 
разработените идеи бяха харесани, те намериха приложение и в друга ферма.  
Още много доброволци успяха да се включат в каузата опазване на природата. Най-активни и тази 
година бяха преводачите. Те преведоха забележителните 176 статии за природата в уеб сайта на 
Коалицията „За да остане природа“, още над 80 страници материали с информация за биосферните 
паркове, Натура 2000 и защитените територии в България, кореспонденция и официални резолюции и 
становища на и от ЮНЕСКО и Европейската комисия. Подпомогнаха участието ни във всички публични 
събития и фестивали, както и работата по дългогодишните саги за опазването на Пирин и Кресна, 
бракониерството и лова с инфографики, техническа помощ и преводи. 
 
Партньорства и мрежуване. И тази година БФБ помогна за стратегическата комуникация на Коалиция 
„За да остане природа“, продължи да поддържа уеб сайта и фейсбук страницата. Организирахме срещи 
за представяне на индикаторите на международната мрежа „Приятели на Земята“ за ефективно 
използване на ресурсите, за процесите на европейско ниво за проверка ефикасността и ефективността 
в прилагането на Натура 2000 директивите, за планиране на стратегическите приоритети за работа на 
Коалицията, за анализиране на текстовете на новите планове за управление на защитени територии, за 
представянето на природозащитната общност и действия пред широката общественост. По време на 
срещите присъстваха освен членове на Коалицията и подкрепящите групи, представилите на 
институциите и БАН. 

 
Компонент D – Комуникация на проектните 
резултати 
БФБ продължава да отговаря за цялостната 
комуникация на проекта „За Балкана и хората“ и 
през 2015. Проектът организира няколко 
публични национални събития с много добра 
видимост - Годишни награди за 
Биоразнообразие 2015, откриване на детска 
академия Узана, фестивал на местните породи в 
Чипровци и др. 

Също така проектът е добре представена в много други национални и регионални събития като 
изложението на овцевъдите в Арбанаси, фестивалът на Рожен, Зеленика фестивал, Узана Еко фест, 
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Монтана фест, празник на сливата и др. 
Няколко важни обучения за представители на институции и организации от цялата страна също осигуряват 
добра видимост на проекта. Повече от 330 публикации в различни медии. 
Едно важно и голямо събитие за представяне на резултатите от проекта и постиженията за 2 години 
активна работа бе организирано на 14 януари 2015 г. в Големия Колегиум в Министерство на земеделието 
и храните. В срещата участваха новия швейцарски посланик Denis Knobel и министъра на земеделието 
Десислава Танева. 
Благодарение на филма показан по Нова телевизия за ПЕС и посещението в Швейцария, организирано от 
WWF един от компонентите на проекта бе популяризиран много добре и информацията, представена по 
интересен и разбираем начин достигна хиляди хора. Субтитрите на английски език ни позволиха да се 
разпространяват посланията в чужбина и в Швейцария. 
Подготвиха се  4 филма за проекта. Три нови е-бюлетина на проекта бяха изготвени през януари, юни и 
декември. Нова брошура за проекта е публикувана през юли. 

Най-голямото събитие, с много добра видимост 
ефект беше церемонията на Годишните награди за 
биоразнообразие за 2015 г., проведена в клуб Перото 
в НДК - София. Добрата атмосфера, висок обществен 
интерес, много положително отразяване и връзка с 
други компоненти на проекта са направени.  
Биоселена и БДЗП организираха коктейл с храна и 
напитки, произведени в региона на проекта. 
БФБ обяви 2016 г. за година на Балкана и произведе 
малък календар с 14 страници, посветени на 
дейности и области на проекта. Изготвена е 
номинационна форма за награда Натура 2000 за 

социално-икономически ползи към ЕК, изготвена с водещата роля на WWF. 
 
 
 ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: „БЕЛАСИЦА ОТВЪД ГРАНИЦИ – ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО 
БАЛКАНСКИЯ ЗЕЛЕН ПОЯС”  
Донор: Немската федерална фондация за околна среда (DBU) – 50% и 50% съфинансиране от  
партньорите по проекта 
Партньори: Дирекция Природен парк „Беласица”, Национален парк „Езеро Керкини” - Гърция, 
Екологичното сдружение „Планетум” – Македония и фондация Евронатур– Германия. 
Обща стойност: 203 177 евро 
Финансиране за 2015: 49 023 лева 
Екип на БФБ: Владимир Милушев, Симана Марковска, Мартина Колева, Десислава Живкова 
 
През 2015 г. продължи изпълнението на проект „Беласица отвъд граници – трансгранично сътрудничество 

по Балканския Зелен пояс“. В рамките на проекта 
бяха през настоящата календарна година бяха 
извършени следните дейности: 
 
И през 2015 се проведе традиционен планинарски, 
гастрономичен и фолклорно-етнографски тур 
"Зимна Беласица“ в който се включиха 31 души. 
Събитието се проведе между 13 и 15 февруари 2015 
г. участниците имаха възможност не само да се 
любуват на хубавото време и уникалните гледки от 
билото на планината, но се да се насладят на 
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вкусните местни гозби и фоклор. 
 
В периода 4 – 9 август 2015 г. се проведе третия младежки лагер в рамките на проекта – „Беласица – 2015 
г.“ Събитието се състоя в подножието на планината на територията на община Струмица, Република 
Македония. Участие в него взеха 13 младежи от България и Македония. Лагерът предостави възможност 
на участниците да се запознаят с природното и културно-историческото наследство на района 
посредством лекции, природни работилници и посещение на някои от най-популярните туристически 
обекти в околностите на Беласица. Младежите имаха възможност и да споделят своите идеи за бъдещото 
развитие на международния район на Беласица. 
През 2015 г. пътуващата фото изложба „Невероятната Беласица“ посети Благоевград, Бургас, София и 
Костинброд и бе видяна от повече от 12 000 посетители. 
 
През август 2015 г. приключи процеса по изготвяне на дипломни работи на територията на Беласица. Беше 
завършена и последната диплома работа на подпомогната в рамките на проекта. Темата на разработката 
е “Екология и разпространение на представители на разред Hymenoptera в планината Беласица“ на Кирил 
Арсовски, Университет „Св. Кирил и Методий“, Скопие. В резултат на проучването не само бяха допълнени 
данните за биоразнообразието на планината, но и бяха регистрирани 9 нови вида за фауната на 
Република Македония! 
 
През 2015 г. бе разработен и издаден специализиран „Каталог на туристическите услуги“ в района  
планината в трите държави – България, Гърция и Македония. Това е първото подобно издание, което 
обединява информация за основните туристически услуги, предлагани в международния регион и важна 
стъпка към изграждане на общ имидж на трансгранична Беласица и бъдещо развитие на 
международното сътрудничество. За първи път посетители ще могат да намерят събрана на едно място 
информация за обекти, които се намират в непосредствена близост но досега разделени, заради 
държавните граници. Каталогът може да бъде намерен на интернет портала www.belasitsa.com. 
 
През 2015 г. стартира изграждането и на първият тематичен туристически маршрут„Римският път“,  в 
македонската част на планината. Маршрутът свързва селата Банско и Габрово и представя една много 
красива и малко позната част от планината. След завършването на пътеката през 2016 г. посетителите ще 
имат възможност да се запознаят както с историческото наследство на района от римско време, така и с 
богатата природа на планината и да посетят един от многото беласишки водопади – този над с. Габрово. 
Бе проведен промоционален тур за тур оператори в международния район на Беласица. Целта на 
събитието бе да запознае туроператори с възможностите, които Беласица предлага и да спомогне за 
осъществяването на контакти между местните доставчици на туристически услуги и тур операторите. В 
обиколката участваха представители на четири компании от България, Гърция и Македония. Те имаха 
възможност за посетят най-забележителните природни и културно-исторически обекти в трите държави, 
както и лично да обсъдят възможностите за разработване на продукти за района с представители на 
местния туристически бизнес. 
 

  

http://www.belasitsa.com/
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На 3 ноември 2015 г. в сградата на Дирекцията на Природен парк „Беласица”,  с.Коларово се проведе 
заключителна конференция в рамките на проект „Беласица отвъд граници - Трансгранично 
сътрудничество в Зеления пояс на Балканите“. В конференцията участие взеха всички партньори по 
проекта, както и представители на местните общности и туристическия бизнес в района на Беласица. 
Присъстваха както експерти в областта на туризма и природозащитата, така и хора, обичащи планината от 
България, Гърция, Македония и Германия. По време на международния форум бяха представени 
резултатите от изпълнението на проекта както и възможности за развитие на района в бъдеще. Немски 
експерти в сферата на опазването на околната среда и устойчивия туризъм представиха добри практики от 
района на Алпите и Ваденско море.  
По време на събитието бе 
подписан и Меморандум за 
разбирателство между 
Българска фондация 
Биоразнообразие, Дирекция 
Природен парк „Беласица” към 
ИАГ, Национален парк „Езеро 
Керкини” - Гърция, 
Екологичното сдружение 
„Планетум” – Македония. В документа се декларира желанието на организациите за съвместна бъдеща 
работа в международния район Беласица за опазване на природата и развитие на устойчив туризъм. 
 
 
ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: „ПРОУЧВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ОСОГОВСКА ПЛАНИНА ЗА ТРАНСГРАНИЧЕН 
БИОСФЕРЕН ПАРК” 
 
Донор: Европейски съюз по Инструмента за предприсъединителна помощ Програмата за 
трансгранично сътрудничество България – Македония 
Партньор: Университет „Св. Св. Кирил и Методий” в Скопие, Факултет за земеделски науки и храна – 
регионален офис в Струмица 
Времетраене: 13 май 2014 – 12 ноември 2015 
Обща стойност: 283 591 лева (стойността на целия проект е 145 003,77 евро, като 85% от сумата 
представлява европейско финансиране, а останалите 15% са национално съфинансиране) 
Екип на БФБ: Мартина Колева, Катя Милушева (до 14 септември), Юлия Йорданова (от 15 септември) 
 
Проектът има за цел да постигне устойчиво трансгранично развитие на района на Осогово. В 
дългосрочен план проектът подкрепя прилагането на Концепцията за Биосферен парк, която съгласно 
Програмата „Човекът и Биосферата“ на ЮНЕСКО е посветена на местното устойчиво развитие. 
Биосферният парк предлага възможности за комбиниране на икономическите и социални ползи за 
местните хора с паралелното опазване на природните ресурси, ценни за даден район. 
Задачата на Биосферния парк е постигането на устойчив баланс между природозащита, икономическо 
развитие и съхраняване на местните културни ценности. 
Проектът е свързан и с инициативата „Европейски Зелен пояс”, която се стреми да съхрани най-дългия 
европейски екологичен коридор, простиращ се по протежението на някогашната Желязна завеса и 
подпомагащ опазването на биоразнообразието и устойчивото ползване на природните ресурси от 
местните общности. 
По-далечната цел на проекта е Осогово да стане модел на трансгранично сътрудничество за устойчиво 
развитие, който да може да се прилага и в други гранични райони. 
 
Дейности по проекта 
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За определяне потенциала на Осогово за Биосферен парк бяха извършени проучвания на природните, 
културните и икономическите характеристики на района, както и беше направено социологическо 
проучване на нагласите към опазване на природата и устойчивото развитие от страна на местните хора 
и институции. 
След проведена процедура за избор на изпълнител на поръчка за предоставяне на външна експертиза, 
от българска страна бяха избрани експертите Станислава Захова (Културно и историческо наследство и 
Социология), Симана Марковска (Туризъм) и Димитър Събев (Икономика), а от македонска страна - 
Методия Велевски (Фауна), Наталия Меловска (Флора), Оливер Аврамовски (Горско стопанство) и Васко 
Хаджиевски (Селско стопанство). 
Проучванията на всеки експерт обхващат цялата територия на Осогово (българска и македонска част) – 
общините Кюстендил и Невестино (област Кюстендил, България), общините Крива Паланка, Кратово и 
Ранковце (Североизточен планов регион, Македония) и общините Кочани, Чешиново-Облешево, 
Пробищип, Македонска Каменица и Делчево (Източен планов регион, Македония). Докладите са 
написани на английски език. 
С цел координиране на работата между българските и македонските експерти се проведоха три 
съвместни срещи (експерти и административен екип на проекта). 
Докладите на експертите послужиха за основа на публикацията „Проучване на потенциала на 
Осоговска планина за трансграничен Биосферен парк“, чието съставяне беше възложено на Любомир 
Димовски, след проведена процедура от страна на македонския партньор за избор на изпълнител на 
поръчка за предоставяне на външна експертиза. Включените в споменатия документ изводи и 
препоръки задават характера на възможни бъдещи интервенции/ проекти в района, насочени към 
опазване на природата и природосъобразно ползване на ресурсите, както и евентуална номинация на 
Осогово за съвременен Биосферен парк. 
Резултатите от работата по проекта бяха представени в рамките на две заключителни събития (в 
Струмица и Благоевград), на които присъстваха административните екипи на проекта, част от 
експертите, както и представители на НПО сектора, учебните заведения и бизнеса от проектния район. 
 
 
ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: УЧАСТИЕ ЗА ПРИРОДА 
 
Донор: Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009-2014 г.  
Координатор: БФБ  
Партньори: ЕС „За Земята” и Блулинк  
Продължителност: 14.11.2014 / 14.03.2016 
Бюджет: 80 542 евро, от които 10 % (8055 евро) са собствен принос, осигурен от бенефициента и 
партньорите по проекта 
Финансиране за 2015: 30676,65 евро  (59 998,32 лв.) 
Eкип на БФБ: Йорданка Динева, Стефан Аврамов, Елица Иванова, Петя Шереметова, Радостина Ценова 
 
Целта на проекта е да насърчи включването на неправителствените организации в процесите на 
формулиране на политики и взимане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и 
национално ниво. Проектът се фокусира върху подобрения на възможностите за гражданско и НПО 
представителство, подпомагане на конкретни местни инициативни групи за разрешаването на 
наболели екологични проблеми с експертна помощ и застъпничество за промени в политиките и 
законодателството за опазването на околната среда. Работата по проекта продължава дългогодишната 
ангажираност на БФБ по подпомагане мрежуването и капацитета на Коалицията от НПО и граждански 
групи „За да остане природа в България“. 
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Подкрепа за НПО, местни инициативни комитети  граждански групи за разрешаване на екологични 
проблеми.  
Проведохме конкурс за гражданска активност „Участие за природа“, чрез който бяха финансирани 5 
проекта на местни инициативни групи или НПО за разрешаване на конкретни екологични проблеми. 
Работи се за: 
Опазване на Карадере. Проектът подпомогна юридическата защита на местността Карадере, както и 
създаване и прилагане на правила за отговорно къмпингуване. С много любов към мястото и въпреки 
липсата на съдействие и разбиране от община Бяла, граждани и собственици на имоти в близките 
населени места организират почиствания, изграждат компостни тоалетни, монтират обозначения с цел 
оапзване на дюните и табели с цел повишаване съзнанието на посетителите на местността към 
личната отговорност при пребиваване в природата. 
Спиране на сечите над гр.Шипка. Проекта спомогна за създаване на практика за извличането на 
падналата дървесина без изграждането на черни пътища, когато се налага такова човешко 
въздействие и подготви документацията за включване на горите в региона в защитените територии на 
България, което е стъпка към гарантирането на тяхното трайно опазване. 
 
Как се прави пряко гражданско участие?  Проектът подпомогна инициативна група за реализиране на 
местен референдум в град Самоков относно изграждането на регионално депо за отпадъци. Въпреки 
усилията на групата и след събиране на нужния брой подписи, след серия юридически оспорвания 
референдума не беше регистриран. Опитът на инициативния комитет е капитализиран в доклад, който 
описва административни процедури, пречки и „хватки“ при организиране и провеждане на дейност по 
събиране на подписи и регистрация на референдум, които могат да послужат на други групи от 
България. 
 
Зелена градска среда: прозрачност и опазването на парк „Отдих и култура“ в гр. Пловдив. Проектът 
подпомогна медийна кампания за оповестяване плановете, документите и нередностите при 
планиране на втори гребен канал, както и 4 съдебни дела на законосъобразността на проекта. 

Къде да е сметището и колко боклук има в една община. Проектът подпомогна проучване на 
законосъобразността на разрешителните за изграждане на регионално депо за отпадъци в с. 
Ракитница, Старозагосрко, както и на ефекта от сметището върху земеделието и природата в региона. 
Ангажираните експерти съдействаха на общината за въвеждане на стратегия „Нулеви отпадъци“ и 
създадоха ръководство, чиито насоки могат да помогнат на общините на минимализират отпадъците, 
които генерират. 

Конкурсът за гражданска активност беше подкрепен и от Фондация „Помощ за благотворителността в 
България“, магазини Стената и Одисея Ин, които се осигуриха част от наградния фонд на конкурса, 
както и  Ureport, bivol.bg, списание 360, cafene.bg като медийни партньори. За БФБ този конкурс беше 
много важен, тъй като е своеобразно продължение на подкрепата, която сме оказвали на активисти 
за природозащитни чрез „спешен фонд за биоразнообразието“. 

Освен чрез конкурса, в рамките на проекта имахме възможност да извършваме проверки по 
граждански сигнали и да подпомогнем местните общности с конкретна експертиза. През годината 
работихме по следните конкретни случаи заедно с партньорите ни от ЕС „За Земята“:  

- изграждане на голф игрище край Балчик съвместно с инициативна група собственици на вили в 
близост от инвестиционното предложение. 

- информационна кампания от положителни обществени събития за запазване на община 
Велинград, като екологично чист регион без рудодобив срещу откриване на волфрамова мина 
в района. 

- Изготвяне на актуализация на План за управление на Национален парк Рила. Доброволците 
по проект „Участие за природа“ и проект „Прозрачни планини“ на СДП Балкани взеха участие 
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първата по рода си акция за мониторинг на туристопотока в района на Седемте рилски езера 
след построяването на лифт до там. В най-натоварените дни през август са наблюдавани над 
8000 човека в циркуса на Езерата! Акцията е изготвена съвместно с НП „Рила“ и 
социологическата агенция, извършваща анализи за новия план за управление на територията.  

- Консултация на местна гражданска инициатива за опазване на горите край кв. Аспарухово, 
Варненско и инвентаризацията на горите в района за изготвянето на нов лесоустройствен план, 
който да защити горите от изсичане през идните 10 г. Именно опазването на тези гори ще 
спомогне за избягването на бедствени разрушения за хората, подобни на вече случилите се 
заради проливни дъждове и свлачища през юни 2014. 
 

При всички посочени случаи нашата и нашите партньори цел беше да стимулирахме с експертиза на 
тези, които са решили да си помогнат сами. Всички посочени примери включват активна работа със 
заинтересована група граждани, изграждане на капацитет и създаване на умения за  пряко гражданско 
участие. Това е от изключително значение, тъй като ограничения брой експерти е НПО не биха могли 
да разрешат всички проблеми, с които хората в България се сблъскват, и капацитета и увереността, че 
нещо зависи от всеки от нас, е ключово за изграждането на функциониращо общество. 

 

Застъпнически дейности 

Те целят следене и подобряване на законодателната рамка и политиките, касаещи опазването на 
защитените територии, Натура 2000 зони и биоразнообразието като цяло. Изключително важни са, тъй 
като недопускането на вредни за опазването на природата промени или премахването на законови 
„вратички“, които спомагат за прокарването на предложения и инвестиции, които унищожават 
природата, е от съществено значение за създаване на добра база за справяне и с отделни възникнали 
екологични промени. Застъпническите дейности целят прозрачност, възможности за граждански и 
институционален контрол, съвместяване на икономическите интереси с опазването на природата. 

Още повече мрежуване. Граждански форум „Участие за природа“ събра представители на над 20 
организации и граждански групи от цялата страна, които се включиха в обсъждания по няколко теми: 
опазване на последните незастроени плажове по българското Черноморие, зелена градска среда, 
законност и ефективност в политиките за управление на отпадъците и достъпни механизми за 
гражданско участие. Като резултат, се формираха нови неформални мрежи, които продължиха 
усилена работа по част от засегнатите теми. Коалиция „За да остане природа“ и граждански групи за 
зелена градска среда разработиха общи предложения за промени в Закона за устройство на 
територията, които да гарантират, че мнението на гражданите ще бъде зачетено при планиране на 
застрояване на зелените градски площи или разширяване на урбанизираните територии край 
черноморското крайбрежие например.  
Заедно с доброволци професионалисти. След провеждане на кампания за набиране на стажанти-
доброволци се сдобихме с нови помощници – в координирането на проекта, юрист, биолози и 
любителите на природата, които участваха в теренни проверки и застъпнически дейности. Ние 
получихме безценна помощ, а в същото време се постарахме доброволчеството при нас да е 
вдъхновяващо и за тях – срещнахме ги с глухари, осигурихме участието им в серия обучения и дадохме 
възможност да се докоснат до живота вътре в една НПО. 

Обучения за привържениците на природата, обучения за експертите от НПО – защото всички имаме 
какво да научим, един от друг. В рамките на проекта организирахме серия обучения: за 
прирородозащитната законодателната рамка (защото е нужно да познаваме основните закони и 
категории защитени територии, за да ги опазим“, за Закона за лова и бракониерството, за организация 
на застъпнически кампании, за метода „адаптивно управление“ в планирането  и работата по 
природозащитни проекти и дейности, работа с медии и специфики на онлайн комуникацията и 
социалните мрежи. Част от обученията проведоха експертите от екипа на БФБ, а други бяха изнесени 
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от външни специалисти пред 
експертите от Коалицията „За да 
остане природа:, тъй като за 
постигането на успех в 
природозащитните кампании далеч 
не е нужна само екологична 
експертиза. 
Кампания „Живи или мъртви – ти 
избираш“ произлезе от едно от 
обученията за доброволци кат 
практическа задача за борба с 
незаконното излагане на 
препарирани защитени видове. 
Създадена беше фейсбук група за 
популяризиране на темата и бяха 
извършени серия проверки за незаконно изложени видове заедно с контролните органи. На 
страницата се събират и сигнали за бъдещи проверки. 
Ако искате да знаете какво се случва с най-нашумелите случаи на посегателства срещу природата, 
можете да прочетете изготвените описания, доклади и приложените документи в секция „случаи“ и 
„материали -- > документи“ към сайта на Коалиция „За да остане природа в България“. В рамките на 
дейност „създаване на дигитален архив“ са описани природозащитната стойност, закононарушенията 
и кампаниите през годините за Карадере, Калиакра, Рила, Иракли, Странджа, Корал и т.н. от 
експерти, дългогодишно ангажирани и запознати с казусите. Тъй като част от местата вече „спасяваме“ 
над 10-15 години, капитализацията по случая е от изключително значение не само за запазване на 
паметта за извършената работа и анализ, но и основа за предстоящите дейности на 
природозащитниците по казусите, както и синтезирана информация за медии и граждани. 
Гражданското участие – там е, но понякога е използвано единствено като легитимация на 
държавнически решения. Партньорите от Блулинк изготвиха доклад с анализ на механизмите за 
гражданското представителство в България и формулиране на насоки за подобряването на тяхната 
ефективност, демократичност и прозрачност. Обхваща съществуващите практики и регламенти на 181 
държавни и обществени институции и 265 общини като се фокусира върху 24 институции, които имат 
конкретна природозащитна функция. За съжаление, констатациите от доклада сочат, че все още се 
наблюдава неразбиране за ролята на НПО в подкрепа от страна на държавните институции. За да не се 
превръщат държавните съвети в „театър“, в който гражданите единствено присъстват, за да 
легитимират решенията на властта, авторите на изследването предлагат препоръки за подобряване 
функционалността на съветите, повишаване на ефекта на върху обществото и демократизация на 
институциите и регламентиране на законодателството по отношение участието на НПО при взимането 
на решения. Важна препоръка от доклада е свързана с представителността на участниците и съветите 
(те наистина да представляват автентична НПО, а не браншова или бизнес организация, защото те 
имат отделни квоти в съветите), както и да бъдат прилагани критерии за експертност върху всички 
членове на съветите, за да бъдат експертните съвети експертни, а не политически. 
 
 
ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: „ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ГЛУХАР, ТРИПРЪСТ И БЕЛОГРЪБ КЪЛВАЧИ” 
Донор: Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” 
Водеща организация: Българска Фондация Биоразнообразие 
Партньори: няма 
Одобрена стойност на проекта: 437 962,69 лева 
Похарчени и поискани за възстановяване разходи по проекта: 433 871,74 лв. 
Финансиране за 2015:  123 070,68 лева 
Екип изпълнявал проекта: 50 експерти  

http://forthenature.org/cases
http://forthenature.org/documents
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Период на изпълнение на проекта:  1 aприл 2012 – 31 август 2015 (41 месеца) 
 
Общата цел на проекта е разработване на три плана за действие за опазване на видове: 
План за действие за опазване на глухар  
План за действие за опазване на трипръст кълвач 
План за действие за опазване на белогръб кълвач 
 
Специфични цели на проекта са: 

1. Да се събере и анализира наличната информация за трите вида и да се проучи тяхното 
актуално състояние; 

2. Да се разработят проекти на трите плана за действие и приложенията към тях; 

3. Да се въвлекат широк кръг заинтересовани страни в процеса по планиране и да се повиши 
обществената информираност за трите вида; 

Със специфичните цели на проекта са свързани и трите основни дейности по него: 
 
Дейност № 1: Проучване биологията, екологията, разпространението, относителната численост, 
лимитиращите фактори и хабитатните характеристики на глухар, трипръст кълвач и белогръб кълвач  
В рамките на дейността са реализирани 3 ясно обособени поддейности, имащи пряко отношение към 
разработването на качествени проекти на планове за действие за трите целеви вида, в това число: 
1. Проучени са основни аспекти от биологията, екологията и разпространението, числеността и 
лимитиращите фактори за глухаря, трипръстия и белогърбия кълвачи; 
2. Изследвана е ролята на глухаря като индикатор за локалните качества на местообитанието и 
биоразнообразието (глухаря като umbrella / чадъров вид); 
3. Проведено е изследване върху индивидуалните участъци и местообитания на глухаря чрез 
радиотелеметрия; 
Събрана е, обобщена е и е анализирана съществуващата информация за трите целеви вида за нуждите 
на разработването на проектите на планове за действие. Извършено е приоритизиране на районите за 
проучване на видовете по години на база на анализа на съществуващата информация и резултатите от 
проведените теренни проучвания от предходните години.  
Цялата информация от полевите протоколи е въведена в базата данни. В нея е интегрирана и цялата 
цифрова информация отнесена към съответните записи под формата на GPS точки (Waypoints), GPS 
тракове и снимки в цифров вид. 
       
Видовото разнообразие на дребните бозайници е проучено основно чрез залагане и улов на 
живоловни капани, а също и по следи оставени от жизнената дейност на бозайниците или визуални 
наблюдения (къртица, заек, катерица).  
Съгласно представената методика, разнообразието на безгръбначните е проучено основно на база 
реализиране на трансектен метод и залагане на капани – тип BERBER. Съгласно представената 
методика, проучването на флората и местообитанията се основава на прилагането на маршрутен 
метод. Типовете местообитания са приравнени към EUNIS. Установени са около 500 растителни вида от 
висшата флора. 
Проведено е изследване върху индивидуалните участъци и местообитания на глухаря чрез 
радиотелеметрия. За нуждите на изследването е проведена дистанционна работа по изготвяне на 
критерии и анализ на информация, и посещения на терен за определяне на територията за улов на 
глухари.         
Изготвени са искания по надлежния ред за реализиране на улов на птици на територията на НП „Рила“. 
На тази база са уловени и маркирани с предаватели 3 броя птици. Въпреки положените усилия, други 
птици не са уловени. Проучването е проведено успешно, като данните са снемани на период от около 2 
седмици. 
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Дейност № 2: Разработване на проекти на 3 плана за действие и приложения към тях  
1. Разработена е ГИС бази данни на проекта, като приложения към плановете за действие, изготвени са 
ГИС и екологични анализи. 
2. Разработена е текстовата част на проектите на планове за действие. Разработени са препоръки за 
управление и ползване на целевите видове и местообитанията им. 
На база на разработената методика за провеждане на проучване върху ролята на глухаря като 
индикатор за локалните качества на местообитанието и биоразнообразието, са определени полигони 
(пробни площи и контроли) за провеждане на проучването. На тази база са разработени карти, в това 
число и цифрови, за работа на терен. Възоснова на разработената ГИС горска база данни и 
приоритизираните за проучване на основни аспекти от биологията и екологията на трите целеви вида 
територии, са изготвени цифрови карти за работа на терен. 
Въз основа на събраната и анализирана информация от проведените полеви проучвания за 
разпространението на целевите видове, са изготвени ГИС пространствени анализи и селекции, и са 
разработени хабитатни модели за разпространението на глухаря, трипръстия и белогърбия кълвачи. 
Извършена е теренна верификация на резултатите от проведените ГИС и Екологични анализи и 
калибриране на резултатите на база верификацията. 
На база снетите данни от предавателите са изготвени ГИС пространствени анализи и статистически 
анализи за нуждите на проучването на индивидуалните участъци на глухаря, посредством телеметрия. 
Определени са Минимум конвекс полигон индивидуални участъци и Кернел индивидуални участъци 
на вида. Изготвени са анализи на денонощните и сезонни придвижвания на маркираните птици. 
Определени са размерите на ключовите територии, ползвани от маркираните птици в рамките на 
размножителния период. 
        
Дейност № 3: Обществени обсъждания и популяризиране на целевите видове 
Черновите варианти на проектите на планове за действие, включващи подробно разписани текстове 
(за разпространението, числеността, биологията и екологията на видовете, природозащитният им 
статус, заплахи и лимитиращи фактори, резултатите от проведените проучвания и анализи и 
разработените на тази база мерки и дейности за опазване на видовете и техните местообитания), 
изготвени при спазване на одобрените от МОСВ задания. 
Организирани са и проведени 6 обществени обсъждания на трите плана за действие. С оглед на 
значителния интерес към проекта на план за действие за глухаря и значителният брой заинтересовани 
страни, продиктувано от ползването на вида, той е обсъден в рамките на 3 регионални и 1 национално 
обществено обсъждане.  
За нуждите на ефективното провеждане 
на регионалните обществени обсъждания 
и с оглед осигуряване на максимално 
представителство на заинтересованите 
институции и организации, те са 
проведени в 3 областни центъра, в които 
има представителство на Регионални 
дирекции по горите и Регионални 
инспекции по околна среда и води, на 
чиято територия числеността на вида е 
най-висока. Срещите са проведени в гр. 
Пловдив, гр. Пазарджик и гр. Смолян, 
съответно в зали предоставени от РДГ – 
Пловдив, РДГ – Пазарджик и РИОСВ – 
Смолян. На срещите са поканени всички 
заинтересовани институции, организации 
и експерти, в това число РИОСВ, ДНП, ЮЦДП и ТП на ЮЦДП, РДГ, НПО, Горски кооперации и др.  
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За нуждите на ефективното провеждането на националните обществени обсъждания на проектите на 
планове за действие на трите целеви вида, и с оглед осигуряване на максимално представителство на 
заинтересованите институции и организации, те са проведени в гр. София - в централната сграда на 
МОСВ. На срещите са поканени всички заинтересовани институции, организации и експерти. Сред 
поканените заинтересовани страни са МОСВ и териториалните му структури в лицето на РИОСВ, МЗХ и 
регионалните му структури в лицето на РДГ, Държавни (горски) предприятия и териториалните им 
подразделения (ДГС и ДЛС), ДНП, ДПП, научни институции (БАН), НПО, експерти по трите вида и др. 
Покана за участие в националните обществени обсъждания е публикувана и на сайта на БФБ, като и в 
редица други електронни медии в резултат на публикуваното прессъобщение.   
  
Изготвен е медиен план за популяризиране на трите целеви вида глухар, трипръст кълвач и белогръб 
кълвач сред широката общественост. Периодично са поддържани връзките и комуникациите с медиите 
във връзка с популяризирането на трите целеви вида сред широката общественост. 
Изготвени са материали за публикации на подбрана информация за трите целеви вида от проведените 
по проекта проучвания и анализи в тематични (електронни и печатни) издания за природа, туризъм, 
лов и горско стопанство с цел популяризиране, повишаване на природозащитната култура за трите 
целеви вида сред широката общественост, привличане на обществена подкрепа и насърчаване на 
опазването им.  
Изготвени са прессъобщения във връзка с актуални събития за глухаря, трипръстия и белогърбия 
кълвачи в хода на изпълнението на проекта, с цел популяризиране, повишаване на природозащитната 
култура за трите целеви вида сред широката общественост, привличане на обществена подкрепа и 
насърчаване на опазването им. Изготвени са съобщения за фейсбук страницата на БФБ с актуални 
събития за глухаря, трипръстия и белогърбия кълвачи в хода на изпълнението на проекта, с цел 
популяризиране, повишаване на природозащитната култура за трите целеви вида сред широката 
общественост, привличане на обществена подкрепа и насърчаване на опазването им. 
      
 
ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: ИЗСЛЕДВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ФИЛТРАТОРИ НА 
МОРЕТО – РИФОВЕ 
Донор: Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007 -2013 
Партньори:  
1. НПО Наше Море (ONG Mare Nostrum) – Констанца, Румъния; 
2. Одеският клон на Института по биология на южните морета на Украйна; 
3. Държавен Университет ИЛИА – Тбилиси, Грузия; 
4. Черноморския Технически Университет - Трабзон, Турция 
Обща стойност: 564,885.10 EURO 
Екип на БФБ: Петко Цветков, Юлия Йорданова, Снежа Иванова, Петър Тодоров 
 
Проектът „Изследвания и възстановяване на съществените филтри на морето – рифове“ се инициира с 
конкретната цел да се създаде дългосрочна платформа за партньорство за научни, технически, 
административни и повишаване на осведомеността на дейности в полза на изкуствени рифове 
практикува като начин за активна подкрепа на самостоятелно възстановяване на екосистемата на 
Черно море. РИФОВЕ е международна инициатива на черноморските страни в подкрепа на 
подобряването на морската среда и повишаване на морското биоразнообразие. 

Проектът РИФОВЕ е предназначен да допринесе за редица международни стратегически инициативи, 
чрез добавяне на практически и активен подход към възстановяването на основните филтри на 
морето. 
Партньорски организации от 5 страни в региона работят заедно в рамките на проекта РИФОВЕ: 
Българска Фондация Биоразнообразие (България), Ilia State University (Грузия), Mare Nostrum 
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(Румъния), Факултет по морски науки на Karadeniz Технически университет (Турция), институт по морска 
биология, Националната академия на науките на Украйна. 

 

Продуктите и резултатите от проекта са представени накратко тук чрез групови дейности: 

Дейност 1 - изкуствени рифове Застъпничество - Анализ на рамката на законодателните и 
институционалните със списък от препоръки се приготвят за 5-те участващи страни; Законодателно 
досие на всяка една от страните, участващи беше готов. Две кръгли маси за дискусии по изкуствен 
предизвикателствата кандидатстване рифове. Черно море програма рифове и плана за действие бяха 
подготвени включително изявления, официални писма и срещи, за да получат официални разрешения, 
за да проправят пътя на приложение за изкуствен риф. 

 
Дейност 2 - Предпроектно проучване и методология - Доклад за първоначалното въздействие върху  
околната среда и кумулативното действие на рифа като оборудване в Черноморския басейн е 
разработен; Предпроектно проучване и график по отношение на необходимите техническите и 
оперативни ресурси въз основа на разполагане на два модула от изкуствения риф. Методология на 
икономическата ефективност на изкуствени рифове е разработен и тестван. Включително две 
съвместни технически семинари бяха проведени съвместни експедиции с участието на повече от 45 
участници с подобрени познания и практически опит в съвместни изследвания и технически дейности. 

 
 Дейност 3 - Обучения - Четири обучения, включително 
един за обучение на обучители и три за крайните 
бенефициенти са проведени. Обща база за обучение на 
знанието е създадена. 20 участници с подобрени 
познания и практически опит в съвместни обучения и 90 
участници бяха обучени в съвместни интеграционни 
политики и мерки, като например развитие на 
изкуствени рифове като практичен начин за 
подпомагане на живота в морето. Пакетни обучения са 
разработени и разпространени сред партньорите по 

проекта - университети, училища и неправителствени организации. 

 
Дейност 4 - Прозрачност - специално лого, уеб сайт (www.reefsproject.net ) и документален филм са 
разработени и се оповестени публично. Медийни събития и съобщения за пресата са били 
организирани и разпределени в 
паралел с основните дейности по 
проекта и постиженията му. Сайтът 
привлече повече от 70 000 посещения 
по време на периода на изпълнение на 
проекта. Над 1200 проектни листовки и 
брошури са били разпределени. 
Research Digest на проекта е отпечатан, 
включително 12 научни статии. 

 

Дейност 5 – Управление на проекта - екип за управление на проекта е бил нает от Бенефициента и 
заедно с персонала на партньорите по проекта изпълнява проекта.  

http://www.reefsproject.net/
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6. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА БФБ ПРЕЗ 2015 

 
 
 

Управителен съвет 
Бертран Сансонен 

Росен Василев 
Румяна Стоилова 

Буряна Конаклиева 
Пламен Димитров 
Красимир Дечев 

Готлиб Дандликер 
 

Изпълнително бюро 
Румяна Иванова (в майчинство до 7.11.2015) 
Стефан Аврамов 
Радостина Ценова 
Йорданка Динева  
Петко Цветков 
Десислава Живкова 
Владимир Милушев 
   
 

Изпълнителен директор 
Румяна Иванова  
ВИД изпълнителен директор 
Радостина Ценова (до 7.11.2015) 
 

офис координатор Управители на клоновете на БФБ: 
клон Странджа – Радостина Ценова 
клон Беласица – Владимир Милушев 
клон Източни Родопи - Стефан Аврамов 
клон Калиакра – Петко Цветков 

 

 
 Експерти на БФБ: 

Десислава Живкова – администратор проекти 
Таня Георгиева – Шнел – ГИС експерт (в майчинство)  
Петър Тодоров – еколог, координатор проекти 
Петя Шереметова – PR 
Катерина Ангелова – експерт европейско финансиране 
Мартина Колева – еко-туризъм, координатор проекти 
Елена Урумчева – уредник център Калиакра 
Елица Иванова – координатор Студентски дейности  
Дияна Костовска – ръководител проект  
Спас Узунов – Консервационни дейности 
Владимир Милушев - координатор проекти 
Юлия Йорданова – финансов мениджър 
Росен Василев – ръководител проект 
Димитър Плачийски - ръководител проект 
Диана Павлова – експерт Интерпретация 
Йорданка Динева – координатор проекти & кампании 
Катя Милушева – администратор проекти (в майчинство) 
Марияна Стоянова – експерт Международно сътрудничество (до април) 
Катрин Томова – координатор проект 
 

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

Гл. счетоводител 
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