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Въведение
През 2006 водещи за България бяха финалните усилия по присъединяването ни към 

Европейския съюз и хармонизирането на законодателството ни с европейското. 

Отражението на тези усилия в природозащитната сфера беше изготвянето на 

цялостно предложение за екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България и внасянето 

на списъка със защитените зони в МОСВ.

Описанията на потенциалните НАТУРА 2000 места бяха изготвени от Федерация 

„Зелени Балкани”, Българско дружество за защита на птиците, Асоциация на парко-

вете в България и Сдружение за дива природа „Балкани”. БФБ съдейства за разработ-

ването на документацията за Странджа, Родопите, Пирин и Беласица.

На 11.11.2006 г. списъкът беше официално внесен за обсъждане на заседание на 

Националния съвет по Биоразнообразие към МОСВ. На заседанието бе одобрен пълни-

ят списък от зони, предложен от неправителствените организации, но 29 от тези 

зони бяха отложени за доуточняване на границите им. Окончателното решение на 

Министерски съвет за пълния списък на НАТУРА зоните беше отложено за начало-

то на 2007 година. Липсваше разяснителна кампания, което доведе до ескалация на 

обществено напрежение и силни негативни реакции срещу НАТУРА 2000 от страна 

на кметове, собственици на земи и инвеститори. 

За съжаление през 2006 г. чувствително се увеличи инвестиционния натиск върху 

териториите по Черноморското крайбрежие и в някои от планините. Одобриха се 

множество проекти, водещи до пряко унищожение на биоразнообразието като неза-

конния  хотелски комплекс в ПП “Странджа” край с.Варвара, заличаването на защи-

тена местност „Камчийски пясъци”, изграждането на голф - комплекс „Божурец“, 

разширението на ски-зоната край Банско и др.

Ако в началото на деветдесетте години имахме по един-два такива случая годишно, 

днес проблемите, които изискват реакцията на гражданското общество са по 3-4 

на месец. Те стават все по-тежки и изискват все-повече ресурси за тяхното разре-

шаване. Все по-често са случаите, при които икономическите интереси унищожа-

ват места и видове, за които сме работили с години – системата от защитени 

територии, мрежата НАТУРА 2000, световно застрашени видове и др. Ненаказани 

остават десетки нарушения на новото природозащитното законодателство и на 

плановите документи за управление на ЗТ и териториално устройствени планове 

и т.н.

В отговор на тази критична ситуация, 17 природозащитни неправителствени орга-

низации сформираха Коалиция, която стартира кампания „За да остане природа в 

България“.
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В рамките й бяха проведени множество дейности: писма до отговорните инсти-

туции, сезиране на Европейската комисия за незаконни действия в защитени тери-

тории, пресконференции, петиции, мирни демонстрации, срещи с Парламента и 

министерствата.

В края на годината в Министерски съвет, Прокуратурата и Народното събрание 

бяха внесени 50 000 подписа на граждани, подкрепящи усилията за запазването на 

природата и Черноморското крайбрежие.

Друг аспект на предприсъединителната 2006 бяха множеството „отворени“ схеми 

за кандидатстване по Европейските транс-гранични програми. За пръв път през 

тази година имаше схеми, насочени пряко към опазването на биоразнообразието. 

Започналата през 2004/2005 промяна в ролята и значението на Общините, продъл-

жи през 2006 със значително нарастване на техния капацитет да разработват и 

управляват големи PHARE проекти. Тази положителна промяна обаче доведе и до 

подценяване на ролята на неправителствените организации като партньори в под-

готовката и изпълнението на тези проекти.

Едно от най-сериозните негативни явления на 2006 беше драстичното намаление на 

бюджетите на Националните паркове и РИОСВ в страната, което доведе до „бло-

киране“ на техните дейности.

2006 беше годината, в която темата за биоразнообразието и проблемите пред 

природозащитата влязоха безапелационно в „дневния ред“ на обществото. Само за 

последните няколко месеца в медиите се появиха повече от 100 статии, свързани с 

темата. Според социологически проучвания на медиите, темата за НАТУРА 2000 и 

заплахите пред природата е била важна за над 70% от обществото.
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ПРОЕКТИТЕ НА 
ФОНДАЦИЯТА
Проект  
Природата отвъд природозащитата – 
партньорства за биоразнообразието:

През втората си година на изпълнение големият проект на БФБ за развитие на парт-
ньорствата беше многократно подлаган на изпитанията на променящата се среда. 
Тези изпитания доказаха далновидността на някои от заложените в проекта дейности 
и опровергаха нуждата от други. Гъвкавата организация на Фондацията позволи през 
2006 година проектът да отговори по най-адекватния начин на нуждите на природо-
защитата. От една страна се доказа необходимостта от създаването на работещи 
партньорства срещу безпрецедентния натиск върху природата на България, но от 
друга страна стана ясно, че природозащитната общност не се нуждае от фасилита-
тор на диалога, а от ядро от работещи организации, които да движат процесите. 

Включвайки се в това .ядро БФБ успя да изиграе съществена роля в израстването на 
природозащитната общност и в „събуждането” на гражданското общество.

1. Национална платформа за 
диалог

Ролята на БФБ в комуникационния 
процес между различните заинтере-
совани страни за опазване на приро-
дата има дълга история и през 2006 
Фондацията продължи да работи в 
тази посока. Ако през предходните 
две години работата беше насочена 
предимно в посока въвличане на мес-
тните общности в управлението на 
защитени територии (чрез създаване 
на Консултативни съвети и местни 
динамични групи) и към фасилитира-
не на процесите на национално ниво, 
то през 2006 ситуацията сериозно се 
промени. 2006 е годината, в която 
екологичните НПО осъзнаха, че запла-

хите за природата са толкова големи и повсеместни, че никоя организация не би могла 
да се справи сама и това доведе до създаването на коалицията “За да остане природа 
в България”. Планираната в началото на проекта “национална диалогова платформа” 
не можеше вече да отговори на сложността на ситуацията, създадена около мрежата 



6

НАТУРА 2000. Неправителствените организации и представителите на гражданското 
общество вече не се нуждаеха от “средство” за дебат, а от средство за активни и съв-
местни дейности. По тази причина “националната диалогова платформа” стана основа 
и доведе до изграждането на коалиция от НПО и граждански групи, които постепенно 
достигнаха 17.

Проведоха се 5 съвместни тематични срещи за планиране на дейности за повишаване 
на обществената информираност и привличане на политическа подкрепа за защите-
ните територии и зони в България. 

За да се осигури съществуването на коалицията, БФБ разработи два проекта – към 
„Отворено общество” и към Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество. 
В подкрепа на кампанията „За да остане природа в България“ беше привлечен и един 
бизнес-партньор – магазин „Стената“, който отчислява 5% от стойността на всяка 
закупена стока - в полза на кампанията.

БФБ беше избрана за представител на НПО в Националния съвет по водите и участва 
в две работни срещи през 2006 г. Наши представители участваха в разработването 
на Националната стратегическа референтна рамка 2007 – 2013, оперативните програ-
ми Транспорт и Околна среда, както и в разработването на мерките, касаещи Натура 
2000 в Националния план за развитие на селските райони.

Освен с НПО, БФБ работи активно и с МОСВ за обсъждане промените в законите за 
водите, горите и Черноморското крайбрежие -  бяха проведени 5 срещи за изработване 
на конкретни предложения от страна на неправителствените организации, внесени 
официално в Министерството.

БФБ изготви и предложения към Закона за лова, които бяха приети в голямата си част 
и към „Тарифата“ от Закона за биоразнообразието. Наши представители участваха 
редовно с заседанията на Парламентарната комисия по околна среда и води, където 
представяха становища по разглежданите законопроекти.

2. Местни динамични групи

През втората година на проекта динамичните групи в трите района (Странджа, 

Пирин и Добруджа) са укрепнали, самостоятелни и мотивирани от по-големите 

възможности, които имат за привличане на средства в партньорство. За предс-

тавителите на динамичните групи от трите района беше организирано обменно 

пътуване в Национален парк „Триглав” в Словения, както и серия от специализирани 

обучения – за разработване на проектни предложения, за регионалната марка, свър-

зана със защитена територия и др.

Експерти на ДПП Странджа бяха изпратени на едноседмично обучение в един от 

най-успешните паркове в България - ДПП Витоша (обмяна на опит, управление на 

ЗТ, работа с ГИС и др.). Специално за повишаване капацитета на сдруженията, 

Дирекцията на ПП и общините бе организирано 3 дневно обучение за разработване 

на проектни предложения. Все още липсва достатъчно капацитет, както и опит за 

проекти по ФАР, освен в Общините и ДПП.

Положителна е тенденцията за намаляване нуждата от БФБ като фасилитатор на 

диалога на местно ново, за сметка 

на засилващото се местно парт-

ньорство между заинтересованите 

страни. 

За съжаление все още на местно 
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ниво БФБ се приема основно като донор и по-рядко като реален партньор, което не 

допринася за финансовата устойчивост на фондацията. В следствие на това, БФБ 

реши да създаде регионални структури в Хасково, Бургас, Петрич и Каварна, за да 

може реално да си партнира с местните заинтересовани страни, особено при под-

готовката на транс-граничните проекти.

През 2006 БФБ беше особено активна в района на Странджа предвид скандалния 

случай Варвара и ожесточената война между Община и администрация на защитена 

територия. 

След десетките нападки срещу 

ДПП, Директора и експертите, 

работещи в Царево, кметът на 

Царево – Петко Арнаудов обяви, 

че Паркът всячески пречи за раз-

витието на Общината и възпре-

пятства реализирането на инвес-

тиционни намерения в района. 

След като беше най-активен в 

борбата срещу Натура 2000, в 

крайна сметка кметът и общин-

ския съвет се обявиха тотал-

но срещу ПП и възнамеряват да 

обжалват в съда заповедта за 

обявяването му преди 12 години.

В същото време ролята на БФБ като посредник при диалога е невъзможен, защото 

кметът неведнъж е заявявал, че не иска да сяда на една маса с тези хора от ДПП. 

С община Малко Търново се наблюдава известно „размразяване” на отношенията и 

дори представител на общината участва в обменното пътуване до Словения. 

Лошите взаимоотношения с Общините и ДПП наложиха поредно отлагане на създа-

ването на Консултативния съвет (но статута и списъка на участниците са диску-

тирани и одобрени от ДПП).

В същото време отношенията между ДПП и РИОСВ-Бургас се подобриха след сканда-

ла с Варвара и тяхната обща битка, както и в резултат на изпълнението на нашия 

съвместен проект.

Казусът с Варвара и незаконния строеж на вилното селище там беше особено пока-

зателен. След големия обществен интерес, десетки журналистически материали, 

съдебни дела и т.н. в крайна сметка на свое заседание ВАС реши, че заповедта на 

РИОСВ - Бургас е целесъобразна и строежът е незаконен. На този етап той е зам-

разен, но не се знае докога и как се лобира в момента, за да продължи строителс-

твото. Голям скандал се разрази с писмото, подписано от зам. министър Дардов, 

което „отвързва” ръцете на Община Царево и на инвеститора. Сега истинността 

на документа се проверява от Прокуратурата. За журналистите „случаят Варвара” 

остава една от горещите теми на 2006 г., както и емблематичен казус за ролята 

на институциите в България. Той беше в основата на кампанията „За да остане 

природа в България”. 

БФБ вече 3 години чака приемането на Плана за управление, изготвен в периода 

1999-2003 г. и минал обществено обсъждане през април 2003.  През септември 2006 

г. екипът подготвящ ЕО на ПУ на ПП „Странджа” внесе исканите поправки, съгласно 

изискванията на Дирекция „Превантивна дейност” на МОСВ. На среща между предс-

тавители на НСЗП, Дирекция „Превантивна дейност” и БФБ получихме уверения, че 
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до края на септември ще се проведе заседание на Междуведомствената комисия за 

разглеждане на екологичната оценка, веднага след което на заседание на Висш експер-

тен екологичен съвет (ВЕЕС) ще се разгледа и самият План за управление.

За съжаление, до този момент не сме получили никакъв писмен отговор от МОСВ, 

а събитията от последните месеци още веднъж доказват спешната необходимост 

от разглеждане на Плана на ВЕЕС и влизането му в сила, което ще гарантира опазва-

нето на най-голямата защитена тери-

тория в България.

3. Фондове на БФБ

Фонд за местни инициативи – целта 

на този фонд беше да подкрепя мес-

тни партньорски инициативи. През 

2006 реализирани бяха следните про-

екти:

 Дни на Пирин’ 2006 – през 

тази година тържествата бяха насочени предимно към външни туристи, 

за които бяха организирани множество атракции и базари с местни про-

дукти, средствата от които са предназначени за местните хора.

 В Странджа фондът подкрепи три инициативи – 1) обменно пътуване 

за заинтересованите страни в Турция за среща с потенциални транс-

гранични партньори; 2) издаване на туристически пътеводител за ПП 

„Странджа“; 3) подкрепа за традиционния „Фестивал на Зелениката“ 

през май

 В Добруджа фондът подпомогна инициативата за създаването на мес-

тна LIDER група и осигури обменно пътуване за заинтересованите до 

Антоново - Омуртаг за среща с вече работеща такава група.

 През двете години работа на проекта, фондът за местни инициативи се 

оказа една от най-успешните практики на местно ниво. Единственият 

неуспех, свързан с него е недостатъчната му атрактивност за предс-

тавителите на бизнеса, които целяхме да привлечем като партньори и 

като възможност за бъдещото му финансиране през следващите години. 

За съжаление усилията ни за партньорско участие на бизнеса в съвместни 

дейности на локално ниво се оказаха безрезултатни. 

 Анализът на постиженията и “физическите” продукти на Фонда за мес-

тни инициативи показа, че всички партньорски дейности финансирани 

от него, са свързани с развитието на еко- и селски туризъм (еко-пътеки, 

посетителски центрове, местни фестивали, туристически пътеводи-

тели и др.) 

 Опасенията ни, че веднъж вече създадени тези продукти ще бъдат неус-

тойчиви и непълноценно предлагани, ни изправиха пред логичното реше-

ние за създаването на партньорски туроператор, който да предлага 

изключително селски и познавателен туризъм, като начало – основно в 

трите ни района на работа в момента – Пирин, Странджа и Добруджа. 

Това гарантира “грижа” за вече създадените “туристически продукти”, 

помощ за местните общности и в крайна сметка опазване на природа-

та. 
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 В духа на тези анализи в края на годината Пирински туристически форум 

(местен фасилитатор на БФБ за района на Пирин) в партньорство с 

Фондацията регистрира туроператора Greentale (Зелена приказка) – рег. 

рег. ¹ РКК_01_05782

Фонд за спешни дейности – през 2006 този фонд се доказа като добро средство за 

позиционирането на БФБ сред екологичните НПО. Възможността за осигуряването 

на пари за спешни дейности значително повиши имиджа на БФБ и засили влиянието 

ни при решаването на кризисни екологични проблеми. През 2006 от този фонд бяха 

финансирани 5 проекта:

 БДЗП-Хасково – Кампания за Харманлийска река;

 Сдружение “Зелени Балкани” – Пловдив – Кампания за опазване на горите;

 Български ихтиологично дружество – консервационни дейности в защите-

на местност “Орсоя”;

 СДП „Балкани” – за кампанията “Да спасим Иракли”;

 Център за екологична информация и обучение – за защита на потенциал-

ните НАТУРА 2000 зони.

Парите отпускани от този фонд са използвани предимно за правни анализи, обществено 

осведомяване, изграждане на коалиции, политическо лобиране и за административни 

обжалвания и процеси в интерес на запазване на биоразнообразието в България.

Доказаната ефективност на този фонд ни изправи пред предизвикателството за 

неговото попълване със средства.

Фонд за студентски дейности – През 2006 финансирахме 44 дипломни работи на 

обща стойност 11 000 лв. Подробности за темите и студентите, които са финан-

сирани може да намерите в частта „За Фондовете на БФБ”.  

4. Годишни награди за биоразнообразието

По случай Международния ден на 

биологичното разнообразие, БФБ 

обяви Годишни награди за опазване 
на биоразнообразието. 

Целта е да се отличат най-ярките 

постижения в България и да се даде 

гласност на добрите практики, 

свързани с опазването на природата. В 

срок само от един месец бяха получени 

32 номинации, от които журито 

определи следните победители:

I. Най-успешна кампания, свързана 

с опазване на биоразнообразието 

– получени са 13 номинации

Кампания „Да спасим Иракли” 

Това е инициатива на група млади хора, които 

се опитват да защитят и предотвратят 

унищожението на едно от последните девст-

вени кътчета по рядко красивото ни доскоро 
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Черноморие. Това не е организация, нито комитет, асоциация, сдружение 

или друго подобно… „просто разбрахме, че нещата зависят единствено 

и само от нас. От всеки един човек, живеещ в нашата малка страна. 

Осъзнаваме, че пасивността ни може да доведе до невъзвратимо унищо-

жаване на националните ни природни богатства.  

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

природа – 8 номинации

Божидар Божков, вестник “Сега”, за материала му “Вдигат вилно селище 

върху защитена територия до морето” от 8 февруари 2006 г. за започ-

налото строителство на вилно селище край с. Варвара. Тази публикация 

предизвика проверки от всички заинтересовани институции, обществен 

и медиен интерес. Темата беше продължена на страниците на в. Сега.

Специална награда за Цветелина Атанасова – БНТ, Канал 1, редакция 

„Новини” – за усилията й да представи различните гледни точки на 

проблемите по Черноморието и да направи проблемите на опазване-

то на биологичното разнообразие приоритетни за държавната медия. 

Множество репортажи за случая „Варвара”. 

III. Най-добро управление на защитена природна територия – получени са 3 номинации

Дирекция на Национален парк „Централен Балкан” – за успешното управ-

ление на най-големия национален парк в страната и за популяризиране на 

системата от защитени територии, създаване на подходяща информа-

ционна и туристическа инфраструктура, развитие на трайни партньор-

ства с местните общности от двете страни на планината.

IV. Награда за цялостен принос за опазване на българската природа – 5 номинации

г-н Жеко Спиридонов – за изключителния му принос за опазване на приро-

дата на България, за създаване на системата от защитени територии, 

за особения му принос в опазването на Централен Балкан, Странджа, 

Западен Балкан и Родопите. Един от титаните на българската природо-

защита, който през 2006 навърши 70-години, 40 от които са били посве-

тени на работата му в областта на консервационната биология. Един 

юрист, който е посветил живота си на природата на България!

Всеки от носителите на наградите за биоразнообразието получи символич-

ния „Зелен пояс” и „чек” за 500 лв. Подкрепи ни авторитетно жури - Магдалена 

Малеева – спортист и еколог по душа и по действия, Ивайло Вътев – директор 

на „Прайсуотърсхаускупърс”, който добре познава българската природа, Златина 

Георгиева – Комисия по околна среда и води в Народното събрание и Ива Петрони 

– журналист със специално отношение към планините, морето и хората.

Церемонията по награждаването се проведе на 12 септември 2006 г. в Ботаническата 

градина на Софийския университет. Гости на церемонията бяха Негово превъзходи-

телство Посланика на Конфедерация Швейцария г-н Томас Фелер, зам.министъра на 

околната среда и водите - г-н Йордан Дардов, както и представители на природо-

защитни НПО, институции, граждани.

Събитието бе уважено от посетено от 50 гости и бе много добре отразено в 

медиите.

Тези първи награди за биоразнообразието са само началната стъпка по пътя, който 

БФБ иска да извърви към привличане на привърженици и донори “ЗА българската 

природа”.
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5. Бизнес и биоразнообразие

От самото начало на проекта бизнесът се оказа най-предизвикателния и динамичен 

компонент. Той е най-труден и по отношение на представяне на измерими и значи-

телни резултати. През 2006 анализа на развитието на проекта показа, че работа-

та с малки природосъобразни бизнеси има много малък ефект и екипа на проекта 

се насочи към идентифициране и работа с браншови организации. В следствие на 

това беше подписан договор с Националната мрежа за бизнес развитие на UNDP за 

организиране на национален семинар, на който експертите на БФБ да престават 

възможностите и ползите от развитието на природосъобразен бизнес пред всички 

бизнес центрове в страната. По време на семинара и в контекста на европейското 

ни членство бяха открити много пресечни точки между бизнеса и опазването на 

биоразнообразието и съответно бяха обсъдени възможностите за съвместни дей-

ности.

За съжаление основната цел на компонента “Бизнес” за създаване на регионални 

марки за произход не беше напълно постигната. В голяма степен неуспеха са дължи 

на неразбирането от страна на местните общности на “добавената стойност”, 

която такава марка носи на продавания от тях продукт. Освен това през 2006 

започнаха спекулациите свързани с “пречките”, които създават защитените тери-

тории пред бизнеса. 

В резултат от проведените от БФБ обучения и консултации, ДПП Странджа изгот-

ви и спечели проект, който изцяло да финансира създаването на запазена марка за 

природни продукти и туристически услуги в парка. Средствата ще дойдат през 

2007 г. от фонд на Княжество Монако.

По-значителен успех постигнахме с представителите на медопроизвидителите в 

Странджа. За тях връзката между продукта, който създават и защитената тери-

тория е много ясна и по тази причина те създадоха с помощта на БФБ марка за про-

изход „Странджански манов мед“ - документацията е внесена в патентно ведомст-

во и се чака регистрация. Фондацията подпомогна маркетинга на този традиционен 

природен продукт чрез създаването 

на пчеларска кооперация „Странджа 

– манов мед” и ежегодните фестива-

ли, които се провеждат в Царево.

За района на Пирин се реши марката 

да се обвърже с идеята за биосфе-

рения резерват. Има подготвен и 

одобрен проект към ЮНЕСКО, който 

цели популяризирането на ползите 

от съществуването на Биосферен 

резерват и възможностите за раз-

витие на устойчив малък бизнес в 

района.

Работата с големия социално отговорен бизнес беше най-новия и неизследван ком-

понент на проекта за БФБ. Разработването му беше израз на желанието ни да 

следване световните тенденции за диверсификация на финансовите източници за 

опазване на природата и устойчиво развитие на местните общности.

През 2006 Фондацията започна разработването на стратегия за развитие на ефек-

тивни партньорства с големия бизнес.
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6. Укрепване на БФБ

БФБ има разработена PR стратегия по която се работи и се изпълнява PR плана за 

всяка година. Изработени са нови презентационни материали на Фондацията – папки 

и диплянки на български и английски език (българската версия се изчерпи за кратко 

време и издадохме нов 2000 тираж).

Подготвен е портала за биоразнообразието – www.biodiversity.bg, който популярно 

представя природата на България и нейните редки видове и територии. Сайтът 

съдържа разнообразна информация за биоразнообразието и много начини за забавле-

ние. Предстои официалното му представяне пред широката публика. 

За съжаление, планираното пътуване за представяне на ЗТ и проблемите в тях 

за членовете на КОСВ (НС) до района на Странджа, беше отменено в последния 

момент. 

Изложбата, представяща дейностите на БШПОБ и нейния приемник БФБ гостува в 

Костинброд и Петрич. Подготвен и отпечатан за пръв път бе Годишен отчет на 

БФБ за 2005, който бе разпространен сред партньорите на Фондацията и се радва 

на голям интерес.

• Посетителски център “Калиакра”

Тази година той се сдоби с нова експозиция, която запознава посетителите по нов 

и атрактивен начин с обитателите на морето – риби, делфини, тюлени…, както и 

с последните запазени степи. Само тук може: 

 да проверите познавате ли Черноморските риби 

 да се научите да говорите езика на трите вида делфини в нашето 

море 

 да научите къде и как е живял 

изчезналият днес тюлен-монах 

 да проверите колко дълго издър-

жате под вода и кои животни 

са по-добри от вас 

 да подредите пъстрия килим 

от цветята на Калиакра 

 да се обадите на птиците от 

резервата 

 да научите повече за възмож-

ностите за настаняване и хранене в района 

 да си закупите информационни материали и сувенири 

 да изберете подходящия за вас маршрут в околността  

• Представяне на БФБ на международната сцена

 Екипът на БФБ участва в Паневропейската среща на IUCN в Барселона – през 

октомври 2006. 

 Представител на БФБ участва в семинара „Изграждане на капацитет за 

повишаване на обществената подкрепа за екологични мрежи в Централна 
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и Източна Европа и на Балканите” (Будапеща, 27 ноември – 1 декември), 

както и в Белградската среща за включването на НПО от Западна Стара 

планина в европейските екологични мрежи. 

 Международна конференция по органично земеделие, организирана от 

Агролинк и ТАЙМ – 14 и 15 септември, София

 Българо-гръцко партньорство – БФБ организира среща в Смолян и взе 

участие в Българо-гръцката среща за дейностите в Общините Смолян и 

Паранести.

 Организирано бе обменно посещение в Словения за запознаване с 

Национален парк Триглав, където на практика бе демонстрирана въз-

можността за успешно сътрудничество и взаимна полза от и за защи-

тената територия и местните хора. То бе особено полезно за нашите 

партньори от Пирин, Странджа и Добруджа. Пътуването беше добра 

възможност да се запознаят хора от различни работещи райони и да се 

изградят плодотворни партньорства. Всеки от участниците съфинанси-

ра голяма част от пътуването си (нощувки и храна).

• Година на гъбите

Продължихме традицията за обявяване на тема на годината. 2006 бе обявена за Година 
на гъбите и издадохме традиционния 14 листен календар. За съжаление не успяхме да 
получим финансиране от фирмите, които се занимават с гъби, но сами подготвихме 
изложба за „Вълшебното царство на гъбите”. Цяла година тя „пътува” из страната и 
разказва за особеностите, заплахите и правилата за събиране на гъби. Интерактивните 
модули помогнаха на децата да научат да разпознават някой от основните видове (и 
техните отровни двойници), устройството и употребата им. До този момент 
изложбата е гостувала в Плевен, Пазарджик и Казичене. Голям фурор предизвика отк-
риването й в Природонаучния музей в Бургас през октомври, когато повече от 100 
човека попаднаха и вкусиха от Царството на гъбите. Събитието бе широко отразено 
от всички бургаски медии. Около Коледните празници изложбата зарадва и учениците 
в Костинброд. Сега е в Банско – в Дирекцията на НП Пирин. Предстои да гостува в 
Добрич, Хасково и Велико Търново. Повече информация за гъбите може да се открие в 
новият сайт www.fungi.biodiveristy.bg.
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• Образователни дейности

След много колебания през годините, но заради упоритостта на някои членове на екипа 
на БФБ, през 2006 образователните дейности отново бяха сред важните приорите-
ти на БФБ и една от тематичните области, в които ще продължим да работим и 
занапред. Продължихме активната си работа със студенти, но се обърнахме и към по-
младите, защото само ако намерим истински съмишленици, които са убедени в необ-
ходимостта да се запази природата – само тогава нашата обща кауза ще има шанс.

В тази връзка БФБ насочи много от усилията си през 2006 за образователни дейности 
и за популяризиране на биоразнообразието и ангажира нов и млад специалист в тази 
сфера.

На студентите беше предложена нова като подход и съдържание образователна 
програма. Основната й цел бе реално теоретично и практическо обучение по кон-
сервационна биология. Практически занимания се проведоха в някои емблематични за 
природозащитата територии, не само в България. В края на учебната 2006-2007 година 
студентите ще получат сертификат за завършен курс.

В края на годината беше подготвен дългоочаквания сайт за студенти, основната цел 
на който е да осъществи връзката между студенти, търсещи атрактивни теми за 
дипломните си работи и парковите дирекции, които имат нужда от извършването 
на реални дейности и проучвания за техните територии.

• Състезанието Натура 2000

През 2006 БФБ стартира ученическо състезание «Натура 2000» в 4 области в страна-
та – Бургаска, Хасковска, Кърджалийска и Смолянска област. Участваха над 1300 ученика 
от 7 до 12 клас от 70 училища. Състезанието протече в два кръга – училищен и реги-
онален. В регионалния бяха класирани най-добре представилите се, които премериха 
сили в разпознаването на видове, описание на световно защитени птици, бозайници, 
както и в познаване на местните защитени територии.

Целта на състезанието е да се запалят младите хора за опазване на природата, за 
опознаване на ценните видове и места. БФБ ще направи всичко възможно състеза-
нието да стане традиционно и всяка година да привлича многобройни участници. 
Партньори на БФБ бяха регионалните инспекции по околна среда в Смолян, Хасково и 
Бургас, Дирекцията на ПП Странджа, РИО – Бургас, Хасково, Смолян и Кърджали, както 
и проект Родопи. 

За да може да се използва опита, натрупан от образователни дейности и той да 
подпомогне бъдещата устойчивост на фондацията, решихме да създадем Център 
за професионална подготовка към БФБ, който да подготвя специалисти в следните 
четири професии – мениджър на защитени територии, парков рейнджър, аниматор на 
природното наследство и селски туризъм. Идеята е  този център да се развие като 
свързващата “брънка” между дейностите за подпомагане на защитените територии, 
функционирането на туроператора и образователните  дейности.
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• Информационни материали 

БФБ продължава да издава разнообразни материали (книги, стикери, плакати, дипляни) 
за представяне на биоразнообразието:

 Отпечатана бе книжката „Медоносните растения в България” – 2000 

тираж, като разходите и тиража бяха поделени между БФБ и Сдружението 

за биологично пчеларство;

 Дипляна, плакат и календарчета за Беласица;

 календар, стикери за гъбите;

 дипляни и папки за БФБ;

 Годишен отчет на БФБ за 2005;

 Конспект на висшата флора на България – трето преработено издание;

 Календари на БФБ

 Стикери за кампанията „За да остане природа в България”

 Значки, торби и шалчета „Зелен пояс”

 Значки на БФБ

Финансирали сме:

 Туристически пътеводител на Странджа

 Дипляни за еко-туристически маршрути в Странджа;

При мониторинга на проекта в края на годината екипа на Фондацията стигна до 

редица заключения, свързани с промяната на средата и налагащи промени в подходите 

и дейностите:

 Дейностите и екипа на фондацията ще преминат от организация на 

териториален принцип към тематичен принцип. Създават се 5 основ-

ни тематични екипа – “Защитени територии и видове”, “Зелен пояс 

и НАТУРА 2000”, “Реки и крайречни екосистеми”, “Образование и PR” и 

“Бизнес дейности”

 Създават се регионални клонове на Фондацията в Хасково, Петрич, Бургас 

и Каварна, с цел развитие на реални партньорства по места и възможнос-

ти за кандидатстване по европейските фондове;

 Фондацията ще разработи стратегия за привличане на дарители и 

привърженици към идеята за опазването на природата и ще разработи 

различни подходи за набиране на средства за кампании.

 За да подпомогне множеството “еко-туристически продукти“, разрабо-

тени от местните партньори в годините на съвместна работа, БФБ 

реши да създаде в партньорство с Пирински туристически форум туро-

ператорът  “Greentale”.
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Проект 
Устойчиво управление и опазване на видове и 
хабитати с европейско значение в Родопите

Основната цел на проекта беше развитие на 
транс-гранично сътрудничество с Гърция за 
опазване на биоразнообразието и обявяване на 
нови защитени територии.

В тази връзка екипът на проекта участва 
в комисията за обявяване на една защитена 
територия и подготви предложение за 5 
други, които бяха внесени в МОСВ. Всички те 
получиха одобрение и на БФБ беше възложено 
изготвянето на документацията им. 

Екипът на проекта положи основите на тран-
сграничното сътрудничество, работейки 
активно  с общинските администрации на Румозем и Златоград и с редица заинте-
ресовани страни в Гърция. В резултат на това партньорство се проведе семинар 
за възможностите на селския туризъм в района и се обсъди стратегия за съвместни 
трансгранични дейности с Гърция.

Проектът разработи и доклад за възможностите за развитие на „мечи“ туризъм в 
района и предвиди изграждането на укритие за наблюдение на мечки. Във връзка с това 
проектът ще разработи и интерактивна изложба за мечката.

Проект 
Региони на Зеления пояс в България  

Основната цел на проекта, разработен в партньорство с Франкфуртското зоологическо 
дружество беше да окаже подкрепа за европейската инициатива „Зелен пояс“ в две моделни 
територии – Беласица и Осогово и да изгради имидж на БФБ, като българският партньор 
на IUCN в реализирането на тази инициатива.

Проведени бяха множество срещи с държавните институции, месните общности, транс-
граничните партньори и международни организации, свързани със инициативата. В резул-
тат на тези срещи бяха инициирани 7 нови проекта, три от които към PHARE.

В рамките на проекта в МОСВ беше внесена документацията за създаването на Природен 
парк „Беласица” и беше организирано обществено обсъждане.

За популяризиране на идеята за Зеления пояс беше организиран конкурс за фотографии от 
районите на пограничните планини. От получените повече от 2000 снимки бяха избрани 
50, с които бе организирана пътуваща изложба, чието първо представяне беше в галерия 
Дебют в София. Разработен бе интернет сайт за Зеления пояс, в който се представят дей-
ностите на БФБ и партньори във връзка с инициативата – www.greenbelt.biodiversity.bg
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Проект 
Развитие на партньорството за съвместно 
управление на Природен парк Странджа

Това бе един интересен проект, който чудесно илюстрира настоящата ситуация в 
държавата. След няколко години на сравнително „нормализиране” на бюджетните инс-
титуции и добиване на опит в бюджетирането на дейности (поне на тези изключи-
телна държавна собственост), 2006 бе рекордна в забавянето на планираните средст-
ва и в липсата на логично обяснение за случващото се. 

Целта на проекта бе да се подобри диалога и управлението на ПП „Странджа”, като се 
създадат възможности за участие в съвместни приоритетни дейности на двете най-
важни за парка институции - Дирекцията на ПП и РИОСВ Бургас. В изпълнение на тази 
цел бяха реализирани редица различни по характер дейности:

 Осигуряване на софтуер и обучение за работа с ГИС

 Ученическо състезание „Натура 2000” 

 Конкурс за рисунка и словесно творчество “Дивната природа на 
Странджа”

 Комплексни изследвания на граничната река Резовска - Ангажирани са 
ихтиолози, орнитолози, както и експерти за проучване на хабитатите 
в района на Резовска, Велека и част от крайбрежието на ПП Странджа. 
Паралелно с това ще бъде извършено и проучване на пещерите и прилепна-
та им фауна.  

 Маркиране и подготовка на туристически маршрути – маркираха се 
пътеките, определени от МОСВ в резерват Силкосия и Средока и се под-
готви интерактивна пътека извън Средока, така че да не се влиза в про-
тиворечие с режимите на защитената територия. Привлечени бяха най-
добрите специалисти за изготвяне на таблата, интерактивните модули 
и туристически „тролей”, които да образоват и забавляват туристите на 
парка. До този момент липсват подобни цялостно завършени съоръжения 
на територията на ПП Странджа. 
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Проект 
Живи реки - Модели за устойчиво 
използване на ресурсите

Наводненията, които се случиха през последните няколко години все по-често се изпол-
зват като аргумент за изсичането на растителността в речните корита. В голямата 
си част тези мерки се прилагат неадекватно, неефективно и често като част от 
корупционни схеми.

Целта беше да се разработят и приложат интегрирани мерки за опазване на речни 
хабитати в моделни участъци от р. Марица с висока консервационна стойност.

В партньорство с Басейнова Дирекция – Пловдив бяха подготвени изследвания и анализи 
за крайречните хабитати, както и анализ на институционалната рамка. Проектът 
допринесе за формулирането на частта „Защитени територии” от Плана за управле-
ние на речния басейн.

Бяха подготвени и внесени в МОСВ предложения и документация за обявяването на 
защитени местности „Попова Ада“ и „Устие на р. Чая” и „Острови при гр. Първомай”
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Проект
Развитие на екотуризма като средство за 
опазване на биоразнообразието в района 
на Национален парк Пирин

Целта на проекта беше да подпомогне местните общности в усилията им да разви-
ват устойчив селски и екотуризъм около парк Пирин, като по този начин създадат 
възможности за икономическо развитие и опазване на уникалната му природа. 

В изпълнение на тази цел екипът на проекта идентифицира четири села в четири 
различни общини, изгради екопътеки в тях, разработи интерпретативни беседи за 
тези пътеки, подготви информационни материали и стартира работа с местни хора, 
които да предлагат различните услуги в съответните села – настаняване, хранене, 
водачество, представяне на занаяти и др.

Кампания „Повече място за реките и 
сигурност за хората”

Основната цел на проекта бе подобряване състоянието на речните екосистеми в българ-
ската част от басейна на река Дунав (за реките Искър и Осъм), включително увеличаване 
на самопречистващата способност на реките, намаляване на биогенното замърсяване и 
щетите от наводненията. Това се постига с разработването на стратегически управлен-
ски документи за интегрирано управление на водите и намаляване риска от наводнения, 
чрез въвличане на различни заинтересовани страни и ангажиране на общественото мнение и 
участие в процеса на вземане на решения по управление на водите и риска от наводнения.

В рамките на проекта беше направена оценка на състоянието на речните и край-
речните екосистеми в долното течение на река Осъм и река Искър. Резултатите са 
представени  в подробен доклад с картен материал за състоянието на екосистеми-
те в залятите райони по време на наводненията през 2005 г. и възможностите за 
възстановяване на крайречните влажни зони и старите речни корита по двете реки 
е приложен към този отчет. Основните изводи от оценката с предложения за подоб-
ряване на речните екосистеми и намаляване на риска от наводнения бяха представени 
на Заседания на Басейновия съвет към Басейнова Дирекция Дунавски район, работни 
срещи за подготовката на План за управление на басейна на река Дунав, обучение на 
представители на басейновите дирекции в България. Беше изпратено и Становище за 
необходимостта от разработване на Програмата за мерки за намаляване на риска от 
наводнения в района.  За ангажиране на общественото мнение и разясняване на целите 
на проекта беше издадена листовка «Повече място за реките и сигурност за хората», 
представяща необходимостта от опазване на речните екосистеми и устойчиви под-
ходи за намаляване на риска от наводнения. Проектът беше изпълняван в парньорство 
с Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Басейнова дирекция Дунавски район и други 
неправителствени организации.
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Проект 
Зелен пояс – създаване на нови защитени 
територии между България и Гърция

Този проект е тясно свързан и „надгражда“ дейностите на проекта „Устойчиво управ-
ление и опазване на видове и хабитати с европейско значение в Родопите“.

По него беше подготвено предложение и документация за създаването на защитена 
местност „Герзовица”. В следствие на няколко партньорски българо-гръцки срещи се 
подготвиха 4 транс-гранични проекта, 3 от които бяха одобрени. Те ще бъдат изпъл-
нявани от местни НПО в партньорството с БФБ.

Проект 
Опазване на биоразнообразието и 
природозащитно образование в Община 
Костинброд

Проектът цели разработване на тригодишен проект за биоразнообразието на общи-
ната, който да бъде интегриран в общинската програма „Околна среда“.

В изпълнение на това бяха проведени предварителни проучвания и редица срещи с 
обществеността. Разработи се детайлен проект, който получи одобрение за финанси-
ране от Програмата за малки проекти на GEF. Съфинансирането му ще бъде осигурено 
от ШАРС и Община Костинброд.

За популяризирането на идеята сред местната общност беше проведена и изложба за 
гъбите, като част от Годината на гъбите.

Проект 
Застъпническа кампания за природното 
наследство

Темата за опазване на биоразнообразието стана флаг за кампанията „За да остане при-
рода в България!”, на коалиция от 15 НПО. Тя бе част от проекта на „Еко-фамилията” 
пред Отворено общество. Добрата координация, регулярните срещи и дискусии, нами-
рането на общи решения, разпределянето на срокове и отговорници, помогна на БФБ 
да се справи с ролята на координатор. 
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Кампанията „За да остане природа в България” стартира с изпращане на писма, подго-
товка на електронен апел до институциите, който за няколко седмици беше подкре-
пен от повече от 20 000 души от повече от 350 населени места. Изработен бе сайт за 
кампанията – www.bluelink.net/zaprirodata, тениски и плакати. В последствие той беше 
изцяло обновен – променен беше и домейна – www.forthenature.org

Темата беше широко отразена в медиите и се трансформира в темата за Натура 
2000. В рамките на проекта бяха внесени 50 проекто - предложения за Натура 2000 зони. 
Във връзка с това беше организирана работна среща с МОСВ и МЗГ по финализиране на 
списъка с  предложения за НАТУРА 2000 зони по директивата за местообитанията. 

Повече от 100 прес-съобщения във всички медии, радио предавания и ТВ интервюта. 
Темата за Натура 2000 влезе в дневния ред на обществото и няколко месеца не слиза-
ше от челни позиции във всички медии – електронни и печатни. Конфронтацията на 
природозащитници и собственици на земи беше изкуствено подклаждана, за да се ком-
прометира идеята за екологичната мрежа, както и за да се създадат условия за спекула 
със земи, измама на граждани и други. 

Проект 
“Наръчник за възстановяване на 
крайречните гори в Тракийската низина и 
Източните Родопи”

Проектът имаше за цел и издаде наръчник, които да подпомогне възстановяването на 
крайречните съобщества на територията на Тракийска низина и Източните Родопи.

Проект
Проучване на биоразнообразието в речни 
участъци, засегнати от наводненията

Проектът целеше установяване на промените в речните и крайречни местообитания 
и биологичното разнообразие в Родопите, предизвикани от наводненията през 2005-
2006.

Получените при изследванията резултати дават възможност да се оцени степента на 
въздействие на наводненията върху речните и крайречни местообитания и популации, 
да се създаде база за прогнозиране на тяхното развитие, за да се предвидят мерки за 
тяхното опазване и възстановяване.
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Проект
Интегрирано планиране на регионалното 
развитие за Югоизточен планов район

Основната цел на проекта беше да се демонстрира регионално планиране на Югоизточен 
планов район с участието на обществеността и чрез използване на съвременни техно-
логии за пространствено планиране – Географска информационна система (ГИС).

В изпълнение на тази цел беше разработена пилотна Географска база данни за района, 
спецификации за техническо осигуряване и софтуер. Подготвено бе ръководство и 
проведени обучения за неговото използване. БФБ участва като партньор на Фондация 
ТАЙМ при изпълнението на този проект. Резултатите от него впоследствие бяха 
използвани за инициирането на по-голям проект, изпълняван от ПРООН и МРРБ.

Проект 
Разработване на план за действие за 
дивата коза в България

Целта беше да се разработи План за действие за дивата коза в България, който да 
бъде предложен за одобрение на Националния съвет за биологичното разнообразие на 
МОСВ.

Изготвена бе чернова на плана, която беше широко обсъждана с всички заинтересо-
вани страни (НУГ, МОСВ, РИОСВ, Национални паркове и ловно рибарски дружества). 
Проведени бяха 6 обществени обсъждания на плана, което гарантира своевременно 
отразяване на предложенията и коментарите на заинтересованите страни. В резул-
тат на това Планът беше единодушно приет от Националния съвет за биологичното 
разнообразие.

В рамките на проекта се проведоха и множество теренни проучвания и контролни 
таксации на дивата коза в Родопите, Рила и Централен Балкан. Подготвени бяха конк-
ретни проекти за изпълнение през следващите години и се реши 2007 да бъде обявена 
за Година на дивата коза.
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ФОНДОВЕТЕ
НА БФБ 
1. Проекти, финансирани от Спешния фонд за биоразнообразие

Проект Финансирана организация
Финансиране 
от БФБ 
(в лева)

Обществен контрол при спазване 
на Закона за горите и опазване 
територии с повишено биологично 
разнообразие”

Сдружение за дива природа 
– БАЛКАНИ 2000

Опазване на река Харманлийска Българско дружество за 
защита на птиците” 1100

Кампания за Иракли Сдружение за дива природа 
„БАЛКАНИ” 3500

Спешни мерки за Защитена 
местност „Рибарници Орсоя”

Българско ихтиологично 
дружество 810

Опазване на проекто защитени зони 
от НАТУРА 2000 в България

Информационен и учебен 
център по екология 2590

Общо: 10 000
2. Проекти, финансирани от Фонда за местни инициативи

Проект Финансирана организация
Финансиране 
от БФБ 
(в лева)

Дни на Пирин 2006 Пирински туристически 
форум – Благоевград 14000

Фестивала на Зелениката 2006 Дирекция на Природен парк 
„Странджа“ 2000

Изготвяне на туристически пътево-
дител за Странджа

Дирекция на Природен парк 
„Странджа“ 4000

Създаване на регионален туропера-
тор

Пирински туристически 
форум – Благоевград 6000

Участие във 22-рата    национална 
туристическа борса 

Сдружения от района на 
Странджа 1700

Разработване на интерактивна екс-
позиция за ТИЦ „Странджа“

Дирекция на Природен парк 
„Странджа“ 2300

Създаване на местна инициативна 
група - Регионален Форум Приморска 
Добруджа

Сдружение „Обществен 
център за околна среда и 
устойчиво развитие“

15000

Общо: 45000
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3. Проекти, финансирани от Фонда за подпомагане на студентски 
дипломни работи

Проект Финансирана 
организация

Финансиране 
от БФБ 
(в лева)

Флористичен анализ на Защитена местност 
„Дебелата кория”

Ивайло Стойков 
Стойков 200

Семейство Салепови в Добростанския масив на 
Родопите. Състав и състояние на популациите

Таня Йорданова 
Запрянова 400

Динамика на прелета и хабитатни 
предпочитания на водолюбиви птици в 
Драгоманското блато

Красимир 
Христов 
Христов

700

Прилепите в Поломието Ивайло Минчов 
Борисов 600

Изследване на сухоземните костенурки (Testudo 
spp.) като част от хранителния спектър 
на скалния орел (Aquila chrysaetos) в избрани 
находища в България

Ива Георгиева 
Лаловска 800

Проучване върху динамиката на 
възобновителните процеси във ветровалните 
петна в ПП Витоша

Александър 
Димитров 
Дунчев

500

Разпространение, екология и заплахи за царския 
орел (Aquila heliaca) в района на гр. Сливен между 
р. Тунджа и Стара планина и набелязване на 
мерки за успешното управление и опазване на 
вида в района

Ивайло Данчев 
Ангелов 700

Проучване на арахнидни таксоценози от Голо 
Бърдо

Велин Тодоров 
Раденков 400

Проучване на екологичния коридор в района на 
КПП „Илинден” 

Атидже 
Абдурахманова 
Джинджиева

600

Проучвания върху сем. Gliridae в Югоизточна 
България

Недко Петков 
Недялков 700

Разпространение и съвременен статус на 
Черногръдия хомяк (Mesoсricetus newtoni) в 
Шуменско и Северна Добруджа

Ивайла 
Николаева 
Маринова

400

Проучване на биоразнообразието в района 
на Защитена местност  “Мъртвицата” с. 
Поповица

Силвия 
Валентинова 
Василева

350

Сравнително изследване върху някои аспекти 
на екологията и биологията на горско-живеещия 
прилеп Бехщайнов нощник (Myotis bechsteinii) в 
две от находищата му в България

Тихомир 
Николаев 
Стоянов

500

Проучване върху генетичното разнообразие на 
популации от бяла мура (Pinus peuce Griseb.)

Анита Илиева 
Царска 700

Проучване върху малакофауната на Природен 
парк “Сините камъни” - видов състав, хабитатно 
разпределение и консервационна значимост

Кремена 
Йорданова 
Колева

350

Отразяване проблема на обявяване на ЕЕМ 
Натура 2000 в националните печатни медии

Мариана 
Паскалева 
Вълчева

700
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Проект Финансирана 
организация

Финансиране 
от БФБ 
(в лева)

Природозащитен статус, биология, екология и 
разпространение на малкия корморан (Haliaetor 
pygmaeus Pallas, 1773) в Пазарджишки и Пловдивски 
регион

Надя Никитова 
Гергова 500

Проучване на разпространението и 
съвременното състояние на автохтонната 
порода Българско родопско говедо

Петър Ивелинов 
Петров 500

Екологично изследване на прилепите в гр. 
Пловдив и гр. Стара Загора и прилежащите им 
околности

Slaveya Borisova 
Stoycheva 400

The Ruddy Shelduck in the region of Bourgas – 
condition and measures for its conservation

Ivaylo Nikolaev 
Dimchev 600

The Ruddy Shelduck in the region of Bourgas – 
condition and measures for its conservation
Floristic Analysis of the Place Yagach in the forest of 
Cirpan

Stoyan Ivanov 
Georgiev 400

Общо: 11 000 
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА 2006
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 декември 2006

АКТИВИ
2006 2005

ПАСИВИ
2006 2005

хил. лева хил. лева хил. лева хил. лева

 A. Дълготрайни (дългосрочни) активи  А. Собствен капитал   

  I. Дълготрайни материални активи  I.  Основен капитал 98 110

      Земи (терени)  II. Резерви

      Сгради и конструкции 22 23
     Резерви от последващи оценки на акти-
вите и пасивите

      Машини и оборудване 2 4      Целеви резерви 76 (12)

      Съоръжения - -           - общи резерви 56 -

      Други дълготрайни материални активи 10 7           - други резерви 20 (12)

 Общо за група I 34 34  Общо за група II 76 (12)

 II. Дълготрайни нематериални активи  Общо за раздел А 174 98

      Програмни продукти 5 -  Б.  Дългосрочни пасиви

      Права върху собственост - -  I.   Дългосрочни задължения

      Други дълготрайни нематериални 
активи

- -      Задължения към доставчици и клиенти - -

 Общо за група II 5 -      Задължения към финансови предприятия - -

 III. Дългосрочни финансови активи - -           в т.ч. към банки - -

 IV.  Разходи за бъдещи периоди - -      Други дългосрочни задължения - -

 Общо за раздел А 39 34  Общо за група I: - -

 Б.  Краткотрайни (краткосрочни) 
активи

 II.  Приходи за бъдещи периоди и финан-
сирания

 I. Материални запаси  Общо за раздел Б - -

 Общо за група I - -  В.  Краткосрочни пасиви

 II. Краткосрочни вземания  I.   Kраткосрочни задължения

       Вземания от клиенти и доставчици - -       Задължения към доставчици и клиенти - -

       Съдебни и присъдени вземания - --       Задължения към финансови предприятия - -

       Други краткосрочни вземания 26 44           в т.ч. към банки - -

 Общо за група II 26 44       Задължения по търговски заеми - -

 III.  Краткосрочни финансови активи       Данъчни задължения 1 1

 IV.  Парични средства       Задължения към персонала 8 1

      Парични средства в брой 8 11
      Задължения към осигурителни предп-
риятия

5 2

         в т.ч. левова равностойност на чуж-
дестранната валута  

2 -       Други краткосрочни задължения 33 28

      Парични средства в безсрочни депо-
зити

208 137  Общо за група I 47 32

         в т.ч. левова равностойност на чуж-
дестранната валута  

3 -
 II.  Приходи за бъдещи периоди и финан-
сирания

117 118

       Блокирани парични средства 50 - Общо за раздел В 164 150

 Общо за група IV 266 148

 V. Разходи за бъдещи периоди 7 22

 Общо за раздел Б 299 214

 Сума на актива (А + Б) 338 248 Сума на пасива (А + Б + В) 338 248
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Извлечение от одиторски отчет за 2006 г.

1. Регламентирана дейност и дарения:

Финансираща организация Финансиран проект

Получено 
финанси-

ране
(в лева)

1 Швейцарска агенция за разви-
тие и сътрудничество

Природата отвъд природозащитата 
– партньорства за биоразнообразие-
то

559,448.00

2 Фондация “ТАЙМ 
Екопроекти”

Интегрирано планиране на регионал-
ното развитие за Югоизточен планов 
район

2,721.00

3 Държ. лесничейство 
Харманли

Наръчник за възстановяване на край-
речните гори в Тракийската низина и 
Източните Родопи

2,000.00

4 Национално управление по 
горите (НУГ) 

Разработване на план за действие за 
дивата коза в България 5,000.00

5 Франкфуртско зоологично 
дружество (FZS) - Green Belt Региони на Зеления пояс в България 19,510.00

6 Община Костинброд
Опазване на биоразнообразието 
и природозащитно образование в 
Община Костинброд

3,000.00

7 РИОСВ Монтана Изготвяне на план за управление на 
ЗМ „Връшка чука” 3,500.00

8 РИОСВ Бургас
Развитие на партньорството за съв-
местно управление на Природен парк 
Странджа

3,500.00

9 Министерство на външните 
работи (МВнР) - UNESCO

„Живот за биосферните резервати в 
България” 24,998.50

10 Програма на ООН за разви-
тие (ПРООН)

Проучване на биоразнообразието в 
речни участъци засегнати от навод-
ненията  

33,740.00

11 Регионален екологичен цен-
тър (РЕЦ)

Опазване на речните екосистеми и 
управление на риска от наводнения в 
България

8,165.10

12 Институт „Отворено 
Общество” - София

Застъпническа кампания за природно-
то наследство 23,013.24

13 Дарения без условие 9,667.83

 ОБЩО ПОЛУЧЕНИ ФИНАНСИРАНИЯ И ДАРЕНИЯ 698,263.67

2. Приходи от стопанска дейност:

 Тип дейност Сума (в лева)
1 Продажби 4,498.91 
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СТРУКТУРАТА НА 
ФОНДАЦИЯТА
БФБ е неправителствена организация, регистрирана през 1997 г. в обществена полза. 
През 2006 Управителният съвет взе решение за изграждане на мрежа от клонове в 
най-активните райони на БФБ в момента, а именно Странджа, Добруджа, Беласица и 
Източни Родопи. Фондацията е член на:

 Световния съюз за защита на природата (IUCN) – www.iucn.org
 Българска асоциация за алтернативен туризъм – www.alternative-tourism.org 
 Български дарителски форум – www.dfbulgaria.org.

Управителен съвет
Красимир Дечев - Председател 

Членове:
Пиер Галан – до септември 2006
Д-р Румяна Стоилова
Готлиб Дандликер
Буряна Конаклиева – от април 2006
Д-р Пламен Димитров

Екипът на БФБ през 2006 г.

Росен Василев – Изпълнителен директор
Теодора Маркова – Финансов директор 
Румяна Иванова – Програмен директор
Радостина Ценова – Връзки с обществеността, управител на клон 
Странджа 
Стефан Аврамов – Координатор Биоразнообразие и защитени видове, 
управител на клон Източни Родопи
Петко Цветков – Координатор Зелен пояс и Натура 2000
Йорданка Динева – Координатор на кампанията “За да остане природа в 
България”
Венцислав Василев – Координатор Малки и средни предприятия 
Симана Марковска – Регионален фасилитатор Пирин
Надя Сарандева – Управител на ПИЦ “Калиакра” и клон Калиакра
Латинка Топалова - Жежиха – Координатор Беласица
София Костадинова - Илкова – Управител на клон Беласица
Катерина Ангелова – Координатор Образователни дейности
Яна Декова – Офис мениджър
Андриана Андреева – Експерт експозиции и информационни центрове, 
офис мениджър до юли
Нада  Тошева – Програмен директор до юли 
Павел Павлов – Адвокат на БФБ
Димитър Стоянов – Технически сътрудник
Боян Рашев – Координатор “Зелен пояс ” до септември


