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INTRO
За Българска фондация БИОРАЗНООБРАЗИЕ (БФБ) 2005 e годината на преоткриването на
партньорствата и на новия поглед към природозащитата.
Основното предизвикателство пред нас беше как една природозащитна организация,
присъстваща повече от 10 години на сцената на неправителствените организации, да
преосмисли ролята, подходите и партньорите си, за да отговори на новите реалности
пред опазването на българската природа.
Започнахме годината с национално социологическо проучване и с анализ на
заинтересованите страни в ключови региони на страната и на национално ниво, за
да измерим променените обществени нагласи. От една страна, бяхме изненадани от
резултатите от социологическото проучване, което показа, че след десетгодишно
отсъствие темата за опазване на природата и в частност на биоразнообразието, се
завръща във фокуса на общественото внимание. От друга страна, анализът на нуждите
на заинтересованите страни ни убеди в необходимостта БФБ да поеме ролята на
инициатор на партньорства, на фасилитатор на дискусии и на обединител на хората
с различни идеи за природозащитата.
Доказателствата за правилния ни избор идват от нашите партньори:


За партньорите от Пирин, Странджа и Северното Черноморие БФБ
е инициаторът на дискусионни групи за опазване и популяризиране на
биоразнообразието в контекста на местното икономическо развитие



За държавните институции БФБ е застъпникът на широкото обществено
участие в управлението на защитените територии



За бизнеса БФБ е изразителят на новите възможности за развитие на
природосъобразен бизнес



За природозащитната общност БФБ се асоциира със Спешния фонд за
биоразнообразието



За университетите БФБ е партньорът, който предлага иновативни
подходи в обучението, свързващи науката с пряката природозащита



За парламентарната Комисия по околната среда и водите БФБ е надежден
партньор, предлагащ конструктивни предложения за подобряване на
природозащитното законодателство

Българска фондация Биоразнообразие благодари
за финансовата подкрепа на:
Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество
British Dragonfly Society

А за останалите наши партньори и съмишленици през 2005 БФБ символизира “Годината
на водните кончета”…

Магазин Стената
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НАШИТЕ ОСНОВНИ
НАПРАВЛЕНИЯ
Развитие на системата от защитени
територии

Повече от десет години БФБ работи за развитие и подобряване на системата от
защитени територии в България, като популяризира широкото обществено участие в
управлението на защитените територии. През 2005 г. БФБ създаде три Консултативни
съвета към две различни по тип защитени територии: Национален парк “Пирин”
и защитени местности “Шабленско езеро” и “Дуранкулашко езеро”. Създадените
Консултативни съвети стимулират включването в управлението на защитените
територии на по-широк кръг от заинтересован и страни - представители на местната
изпълнителна власт, бизнеса, неправителствени организации, държавни институции, и
по този начин изграждат ново управление, основаващо се на разбирателството и на
споделенатата отговорност.

тарифа за обезщетения за нанесени щети за защитени видове, определение що е
световно застрашен вид, забрана на лова с хищни птици. С приемането на Закона
за биологичното разнообразие бяха приети и няколко предложени от нас промени в
Наказателния кодекс. Значително се увеличават наказанията за нарушения в защитените
територии и зони и радикално увеличаване на наказанието за щети върху световно и
европейски застрашени видове.
Във връзка с предстоящото обсъждане на промени в Закона за защитените територии
БФБ в партньорство с Комисията по околна среда и води организира представяне в
Парламента на богатствата и ползите от защитените територии. БФБ се включи и
в предизборните дебати, разработвайки стратегия и представяйки на политическите
партии платформа за опазване на природата на България.
През 2005 г. БФБ, Българската асоциация за алтернативен туризъм и Асоциацията
на парковете в България и други неправителствени организации се обединиха около
позицията, че една от най-сериозните заплахи за защитените територии в България
идва от инвестиционните проекти, които увреждат необратимо природната среда, и
в същото време влошават качеството на живот на местните хора и възможностите
за развитие на малък бизнес, свързан с алтернативния туризъм. Особено ценна за нас
беше финансовата и морална подкрепа от “Одисея-ин” ООД (магазин “Стената”) за
провеждането на кампанията “ЗА българската природа”.
Благодарение на съвместната работа с Националното ловно рибарско сдружение и с
депутати от Комисията за земеделие и гори към Народното събрание, бяха приети
и предложенията на БФБ за изменения в Закона за рибарството и аквакултурите.
Най-важните предложения на БФБ касаят задължително изграждане на рибни проходи,
позволяващи миграции на рибите както на нови, така и на вече съществуващи бентове,
прагове и други затрудняващи съоръжения. Изисква се още задължително поддържане на
минимални водни нива през размножителния период на рибите.
БФБ като представител на общността на неправителствените организации участва
активно в разработването на План за действие за биоразнообразието 2005-2009 г.
С участието си в комисии за обявяване на три нови защитени територии – „Земен”,
„Скрински пролом” и „Виден”, с обща площ - 120 км2, БФБ допринесе и на практика
за увеличение на площта на защитените територии в България и изпълнението на
поетите от страната ангажименти по международни споразумения и конвенции за
опзване на биологичното разнообразие.

Активното участие на БФБ в процеса на подобряване на природозащитното
законодателство е другата дългосрочна инвестиция в опазването на българската
природа. В партньорство с други неправителствени организации и представители на
бизнеса, БФБ активно участва в обсъждането на промените в Закона за биологичното
разнообразие. В резултат на това Народното събрание одобри процедура за оценка
на въздействията върху защитени зони от Националната екологична мрежа от
инвестиционни проекти, планове и програми, която ще влезе в сила от 2007 г.
Беше допълнен националният списък с приоритетни за опазване типове природни
местообитания от европейско значение и беше уточнена процедурата за съгласуване
с обществеността при обявяване на защитени зони. Министерството на околната
среда и водите да предоставя на неправителствените и други организации и
сдружения правото да организират поддържащи, направляващи, регулиращи,
възстановителни и други природозащитни дейности в защитените зони и по
отношение на защитените видове, отнемане на ловни права при нарушение от
ловец, конфискуване на незаконно притежаваните защитени животни и вещите,
с чиято помощ те са уловени, транспортирани или държани, разработване на

В рамките на финансиране от проект „Родопи” на Програмата за развитие на ООН,
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БФБ картира ценни природни местообитания от мрежата Натура 2000 в Източни
и Централни Родопи. Обходена е територия от 991.32 км2 и са описани 24 типа
местообитания. Това ни позволи да подготвим шест предложения за нови защитени
територии в Родопите – разширение на ЗМ “Дефилето”, ЗМ “Долен”, ЗМ “Марзян”, ЗМ
“Циганско градище”, ЗМ “Герзовица” и ПЗ “Кози скали”. Резултатите от картирането на
местата по Natura 2000 в Родопите станаха предмет на нов проект на БФБ за опазване
и устойчиво развитие на ценни местообитания в Родопите, финансиран от ШАРС.
Проектът е част от усилията на БФБ за популяризиране и развитие на територии от
“Зеления пояс” – партньорска инициатива на Световния съюз за защита на природата
(IUCN) за изграждане на екологичен коридор в гранични територии, откъснати в
миналото от “желязната завеса”.
И през 2005 г. БФБ използва дългогодишния си опит и познания за две ключови за
биоразнообразието територии – Странджа и Родопите. Специалисти на фондацията
участваха активно и с конструктивни предложения в срещите и консултациите при
програмиране на ФАР Транс-гранично сътрудничество с Гърция и Турция.

Изготвяне на планове за управление на
защитени територии и приоритетни
видове, на регионални планове, областни
стратегии и общински планове за
развитие

безконтролно застрояване.
Следвайки линията за интегрирано управление на биоразнообразието в ключови
стопански сектори, БФБ активно участва в Работната група към Министерството на
транспорта и съобщенията по подготовка на Оперативна програма „Транспорт”, като
част от Националната стратегическа рамка за развитие 2007 - 2013 г.

Подкрепа за природозащитната общност
През 2005 г. БФБ инициира създаването на дискусионни групи, разглеждащи опазването
и популяризирането на биоразнообразието в контекста на местното икономическо
развитие. В резултат на това над 90 представители на заинтересованите страни в
Странджа, Пирин и Северното Черноморие бяха въвлечени в дискусиите.

През 2005 г. Националното управление по горите възложи на БФБ разработването на
Национален план за действие за дивата коза. Заданието е одобрено и от Министерството
на околната среда и водите. Екипът на проекта организира серия от обсъждания на
първия вариант на Плана за действие с лесничействата в Западни Родопи. Планът
ще бъде финализиран през 2006 г. Той е част от усилията на БФБ за разработване и
изпълнение на ресурсни планове за икономически ценни видове. Планът за действие
за дивата коза е също принос към интегрираното опазване на биоразнообразието в
горския сектор.
БФБ участва в проекта за “Планиране на регионалното развитие в Югоизточен
район с участие на заинтересованите страни” като партньор на Фондация „ТАЙМ
– Екопроекти”. Проектът беше насочен към изготвяне на прототипна географска
информационна система (ГИС) за развитие на Югоизточния планов район (ЮИПР)
в координация с областните администрации в Бургас, Ямбол и Сливен. По-специално
проектът използва възможностите на създаденото ГИС-приложение за анализ на
състоянието на Югоизточния район за планиране и подобри интегрирането на
географската и екологична информация в планирането и управлението на регионалното
развитие. Освен това БФБ подготви и частта за биоразнообразието и защитените
територии, включена в Плана на ЮИРП.
БФБ продължи работата по финализиране и изготвяне на консенсусен вариант на Плана за
управление на най-голямата защитена територия у нас Природен парк (ПП) „Странджа”.
Целесъобразността на поставените от общините искания бяха предмет на независима
Екологична оценка (ЕО), разработена от «ПОВВИК – ООС» ООД. Въпреки че новата
версия на Плана за управление отразява голяма част от препоръките на ЕО, общините
продължават да изразяват несъгласие с ограниченията, които се предвиждат срещу
застрояването на територията. Така темата „План за управление на ПП „Странджа” се
превръща в част от обществения дебат за запазване на защитените територии от
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Паралелно с това 50 представители на национални организации и институции
също се включиха в диалога за интегрирано опазване на биоразнообразието, като
обсъдиха проблемите, породени от застрояването на защитените територии, от
управлението на водите (в частност от наводненията и изграждането на мини ВЕЦове), от изграждането на транспортна инфраструктура, и др.
В резултат на дискусиите на национално и на регионално ниво бяха създадени три
основни коалиции – коалиция за опазване на реките и предпазване от наводнения,
коалиция за планиране на европейските фондове и националния план за развитие 2007
– 2013 г., коалиция за защитените територии. Във всички тези коалиции БФБ изигра
ролята на инициатор, координатор, експерт и активен участник и допринесе за
промяната на класическия модел на НПО-коалиции, привличайки към природозащитната
общност неприродозащитни НПО, представители на бизнеса, научните и държавни
институции.
През 2005 г. БФБ подпомогна изграждането на капацитет на отговорните институции
и организации, като организира седем обучения, в които участваха повече от 200
представители от цялата страна. Темите, предварително определени от участниците
в местните динамични групи и националната платформа, се фокусираха върху:


Планиране на управлението на националните и природни паркове с участие
на обществеността



Маркетингова стратегия за региона на НП „Пирин”



Биосферен резерват в Пирин: от една стара идея към един нов подход



Ролята на институциите и местните общности за управлението на ПП
„Странджа”

В партньорство с Про Натура – Швейцария и с участието на водещи швейцарски
експерти организирахме три обучения по горещи теми, свързани с опазване на
биоразнообразието, а именно:
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Кампании за популяризиране на защитени територии



Транспорт и биоразнообразие



Защитените територии и възможностите за местно икономическо
развитие

Като отчете липсата на финансови механизми за подкрепа и насърчаване на българските
граждани и неправителствени организации за спешни дейности за спиране на загубата на
биоразнообразие и в отговор на нуждата от бързи и ефективни действия за решаване на
„горещи” природозащитни проблеми, БФБ създаде Спешен фонд за биоразнообразието,
като механизъм за подкрепа на граждански инициативи и проекти. През 2005 бяха
подкрепени 6 проекта и кампании на неправителствени организации за: подготовка
на карта на предложените за защита реки в България, разясняване на опасностите за
хората и биоразнообразието при използването на цианиди в златодобива, набиране
на информация и предприемане на законови процедури за спиране на констатирани
нарушения на природозащитното законодателство и кампания за защитените
територии.

малкия и среден бизнес в работни групи и консултативни съвети за управлението
на защитени територии, с което се подобрява представителството на местните
общности при вземането на управленски решения.
Съществува ясна нужда от създаване на стимули за въвеждането на природосъобразни
практики в редица сектори, свързани с ползването на природни ресурси. Марките за
произход, географските означения и „зеленото” сертифициране на различни продукти и
услуги за съжаление са малко популярни, а понякога и некоректно използвани в България.
Ето защо през декември организирахме семинар в Благоевград за популяризиране на тези
механизми, техните ползи и перспективите както за бизнеса, така и за защитените
територии. На семинара бяха представени швейцарски и български практики, и опит
при създаването на добавена стойност на продукти и услуги с произход от защитени
територии.
Подкрепихме съвместен проект на Бизнес-център Малко Търново и Дирекция на
Природен парк „Странджа” за опазване и култивиране на кримски чай. Проектът цели
да демонстрира публично-частно партньорство в полза на застрашен растителен вид,
което същевременно създава икономически ползи за местните хора.

Популяризиране и подкрепа за
природосъобразния бизнес
Осъзнавайки нарастващото въздействие, което редица стопански дейности оказват
върху биоразнообразието и защитените територии, през 2005 г. БФБ започна
целенасочено да търси сътрудничество с бизнеса. Принципите за насърчаване на
природосъобразните стопански практики и корпоративната екологична отговорност
са в основата на новия подход за ангажирането на частния сектор в опазването и
устойчивото използване на природните ресурси. В средносрочен план БФБ идентифицира
природосъобразния малък и среден бизнес като основна целева група и насочи усилията
си за неговото привличане и информиране.
Липсата на добри примери за трайно партньорство между частния сектор и
природозащитната общност наложи първоначална инвентаризация на природосъобразния
бизнес в три ключови за биоразнообразието региона – Странджа, Пирин и Добруджа.
С помощта и посредничеството на нашите регионални фасилитатори, както
и на регионалните браншови организации, търговски камари и бизнес центрове
идентифицирахме повече от 30 малки и средни предприемачи, чиито бизнес пряко се
ползва от запазената природа и богато биоразнообразие. За всеки от трите района
избрахме по един моделен бизнес и подробно проучихме нуждите му: за Странджа –
производителите на манов мед, за Добруджа и Пирин – собствениците на малки семейни
хотели, развиващи еко и селски туризъм. На част от тези предприемачи предоставихме
индивидуални консултации и правна помощ. В други случаи БФБ организира семинари и
обучения, напр. обучение за внедряване на биологично производство на пчелен мед в
Странджа.
При проучването на природосъобразния бизнес и изготвянето на конкретни мерки
за подкрепа, Фондацията изгради ползотворно партньорство с бизнес центрове в
Благоевград, Разлог и Малко Търново. На национално ниво установихме партньорство и
подпомогнахме Сдружението за биологично пчеларство.
Организирахме поредица от срещи с представители на частния сектор, на които
те потвърдиха нуждата от популяризиране и демонстриране на добри практики за
устойчиво ползване на природните ресурси. Фондацията подкрепи включването на
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Създаване на съвременни модели за
обучение по консервационна биология
През 2005 г. БФБ започна успешно да се изявява в едно ново поле: сътрудничество
с университетите за разработване на съвременна програма за следдипломна
квалификация за управление на защитени територии. След поредица от срещи и
консултации с основни заинтересовани страни, сред които Софийският университет
(СУ), Лесотехническият университет, Институтът по екология и управление на
околната среда – Великобритания, екипът на БФБ избра австрийския модел за основа на
програмата за управление на защитени територии в България. Разработен е основният
курс и набор от лекции; работи се по финализирането на системата за дистанционно
обучение. За БФБ това е само първата стъпка към изграждане на пълноценен диалог
между университетите, НПО и мениджърите на защитените територии в България.
Придадохме ново измерение на партньорството ни с университетите, като за първа
година подкрепихме разработването на студентски дипломни работи за интегриране
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на научните аспекти в опазването на биоразнообразието. Създаденият от БФБ Фонд
за студентски дипломни работи подпомогна 9 млади учени в изследването и защитата
на важни за природозащитата теми.
За популяризиране усилията на младите учени и предизвикване на научен и обществен
дебат, БФБ в сътрудничество с Биологическия факултет на СУ организира първата
студентска научна конференция на тема “Опазване на биологичното разнообразие и
управление на защитените територии”. На 17 декември 2005 г. в Аулата на факултета
се събраха над 70 участници и гости от различни университети, представители на
Министерство на околната среда и водите и на Министерство на земеделието и
горите, НПО, за да чуят представянията на 18-те студенти и да обсъдят как по-добре
да се осъществи връзката между науката и пряката природозащита. След оживена
дискусия участниците в конференцията предложиха мениджърите на защитените
територии в България да участват в определянето и приоритизирането на теми за
студентски дипломни работи.
Представените на конференцията студентски научни разработки са публикувани в
сборник.

дружество на водните кончета и на сдружение „Зелена България” – Средец, издадохме
календар, представящ 13 вида водни кончета, изнесохме цикъл от лекции, с които
разкрихме някои от тайните на тази малко позната група и издадохме серия пощенски
марки. Водните кончета бяха атрактивно представени в специален сайт - www.odonata.biodiversity.bg
Подпомогнахме реализирането на една отдавнашна идея за изграждане на „резерват”
за водни кончета. В специално закупения терен край град Дебелт вече могат да бъдат
видени и първите “заселници”. Така със съвместните усилия на всички заинтересовани,
успяхме за една година да превърнем тази почти непозната група организми – в едни от
най-атрактивните обитатели на влажните зони.
През 2005 г. проследихме обществените нагласи към биоразнообразието. Проведохме
национално социологическо проучване и популяризирахме резултатите от него.
Предизвикахме обществен дебат по някои от най-нашумелите проблеми, свързани с
новото строителство и развитието на туризма по Черноморското крайбрежие и в
зимните курорти. Позовавайки се на един от изводите на социологическото проучване,
а именно че липсва достъпна и ненаучно представена информация за биоразнообразието
и проблемите, които възникват при ползването му, започнахме обсъждане на медийна
стратегия за интерпретиране на биоразнообразието в медиите.
Подпомогнахме нашите партньори в Странджа за организирането и популяризирането
на “Фестивала на зелениката”. За трета поредна година подкрепихме Дирекцията на
НП „Пирин” и Пиринският туристически форум за провеждането на “Дни на Пирин” и за
налагането на общ туристически продукт в района на Пирин.
Популярност доби нашата интернет страница (www.bbf.biodiversity.bg), в който
редовно публикуваме информация за наши проучвания, както и регулярни новини за
дейностите на БФБ.
Представихме две интересни научни книги – за Източните Родопи и за Птиците на
Бургаските езера, съвместно с издателство Пенсофт.

Повишаване на обществената
информираност и ангажираност

През 2005 БФБ организира и участва в 6 пресконференции на различни теми:

Почти цяло десетилетие екипът на БФБ посвещава усилия за повишаване на обществената
информираност и съпричастност към проблемите на биоразнообразието.
В началото на 2005 г. БФБ отпразнува своя първи юбилей – „10 години стъпки към хората
и биоразнообразието”. Специална изложба представи успехите на Българо-швейцарската
програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ) в районите на действие и събра
всички съмишленици, работили за идеите на Програмата през тези 10 години. Изложбата
беше посетена от повече от 800 човека и представена от всички национални медии.
През май изложбата гостува за 5 дни и в Пловдив.
Опитът на БШПОБ през тези 10 години бе събран в книжка и диск, които достигнаха до
хората в цялата страна.

За новия проект за партньорствата и „Фондация” не е мръсна дума



За представяне на резултатите от националното социологическо
проучване;



За Годината на водните кончета със СНЦ „Зелена България”, Средец



За Дните на Пирин – заедно с Пирински Туристически форум



За наводненията и становището на коалицията от НПО



За постиженията и проблемите през 2005, заедно с БААТ и Асоциацията на
парковете в България

В края на годината по своеобразен начин изказахме нашите благодарности на
депутатите от Комисията по околната среда и водите за добрата работа по Закона
за биоразнообразието и им представихме някои от възможностите на защитените
територии.

2005 година протече и под знака на водните кончета. С помощта на британското
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БФБ участва в различни изложения – „Природа, лов, риболов” в Пловдив, „Природа и
туризъм” в София, както и в Националния ден на биологичното земеделие, организиран
от Биоселена.

Поддържане на българския механизъм
за обмен на информация в областта на
биоразнообразието – CHM

За втора поредна година БФБ в партньорство с Министерство на околната среда
и водите развива и популяризира българския механизъм за обмен на информация
за биологичното разнообразие на национално и международно ниво – http://chm.
moew.government.bg. Това е единственият специализиран информационен портал за
биоразнообразието на България. През 2005 г. на страницата на портала предоставяхме
на специалисти и неспециалисти актуална информация за територии, видове, събития,
свързани с биоразнообразието. Започнахме обновяването на портала, за да може той да
поддържа специализирани динамични секции за образование, горещи природозащитни
проблеми, институции и др.

ЗА ФОНДОВЕТЕ НА
БФБ
2005 е годината, в която БФБ създаде четири финансови инструмента за стимулиране
на партньорствата:


Спешен фонд за биоразнообразието - отговоря на нуждата от спешни
дейности за решаването на „горещи” природозащитни проблеми



Фонд за местни партньорски инициативи - финансира партньорски
проекти, идентифицирани и разработени от местните общности



Фонд за студентски дипломни работи - финансира дипломни работи в
областта на опазването на биологичното разнообразие и управлението на
защитените територии



Фонд за съфинансиране - стимулира развитието на устойчиви
партньорства чрез разработване на съвместни проекти и поемане на
конкретни финансови ангажименти н а всеки от партньорите

Списък на финансираните от БФБ проекти
през 2005 г.
I. Проекти, финансирани от Спешния фонд за биоразнообразие
Проект

Финансирана организация

Финансиране
от БФБ в
лева

Добавихме нови теми, раздели и подраздели. Част от темите представят нова за
уеб сайта информация, а друга част - актуализация на вече съществуващо съдържание,
например “Територии с международен статут на защита”, “Бизнес и биоразнообразие”,
“Биоразнообразие и климат”, “Биоразнообразие и чужди видове”. Все по-голяма популярност
придобива разделът за мета данни и метатърсене - http://metatool.biodiversity.bg, който
прави информацията по-лесно достъпна, което от своя страна подобрява многократно
възможностите за нейното търсене и локализиране.

1.

Изготвяне на карта на мини
водно-електрически централи
(МВЕЦ)

Сдружение за дивата
природа “Балкани”

1974

2.

Представяне на проблемите
на Кресна в светлината
на Бернската конвенция и
членството на България в ЕС

Сдружение „Екофорум”

854

Първият успех по отношение на използване на програмния продукт за мета данни в
глобален план е проявеният интерес от Групата на Латиноамериканските и Карибските
държави (GRULAG). Те ще използват програмния продукт за управление на мета данни за
целите на националния си СНМ.

3.

Кампания за опазване на НП
Пирин

Eкологично сдружение
“Деметра”

1340

4.

Опазване на Никополското
плато

Фондация за околна среда и
земеделие

1230

5.

Кампания “Родопи без цианиди”

Eкологично сдружение “За
Земята”

1700

6.

Кампания за защитените
територии в България

Асоциация на парковете в
България

2900

Общо отпуснати средства:

9998
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II. Проекти, финансирани от Фонда за местни инициативи
Проект

1.

Дни на Пирин’ 2005

Финансирана организация

Финансиране
от БФБ в
лева

Пирински туристически
форум - Благоевград

19 971

1.

Изграждане на нов еко-маршрут
„Стоилово – м.Св.Троица“ в
землището на с. Стоилово

СНЦ „Пе трова нива“ - с.
Стоилово

3120

3.

Да оживим реката

Сдружение Ловно-рибарско
дружество „Сокол 2001“ Малко Търново

2000

4.

Изграждане на екологична
пътека с дендрологична сбирка
и наблюдателница в м.Качул

СНЦ „Изследване,
възстановяване и опазване
на природното и културноисторическо наследство на
с. Граматиково“

3195

Отключване на заключеното
село Сливарово чрез изграждане
на туристически екомаршрут

СНЦ Индипасха – с.
Сливарово

3178

6.

Ремонт на образователен и
информационен център на ПП
Странджа

ДПП “Странджа” – Малко
Търново

2980

7.

Да се хванем за зеленото, да
почистим наслоеното...

Сдружение „Кости” - с. Кости,

2600

8.

Заедно можем повече

Дружество „Бръшлян” - с.
Бръшлян

2700

9.

Култивиране на кримски чай в
Странджа и консервационни
мерки за вида

Бизнес център / Бизнес
инкубатор – Малко Търново

2500

10.

Консервационни мерки и
култивиране на кримски чай в
Природен парк „Странджа”

ДПП “Странджа” - Малко
Търново

1500

11.

Разработване на туристически
продукт за опазване
на биоразнообразието
и развитието на
природосъобразен туризъм в
община Каварна

Кметство с. Българево

5.

Проект

Финансиран

1.

Пространствено разпределение и
динамика на съобществата от дребни
бозайници в района на резерват „Долна
Топчия”

Николай Дяков

500

2.

Управление на водното качество чрез
оптимизиране на връзката разнообразие
на бактериалните съобщества/
ефективност на детоксикация в
пречиствателна станция за промишлени
отпадни води ЕОД „Джорджети”, гр. Елин
Пелин

Нели Райнова

500

3.

Сезонни изменения в колонията на
европейския лалугер и привързаност към
територията на с. Дъбово

Кремена Колева

640

4.

Биологично и фитохимично проучване на
Rhodiola rosea в България

Ива Каймаканова

500

5.

Биологично разнообразие и екологична
оценка на състоянието на защитената
територия „Смолянски езера”

Сийка Николова

500

6.

Проучване на биоразнообразието
в района на защитена местност
“Мъртвицата” с. Поповица, общ. Садово

Силвия Василева

500

7.

Разработване на комплексен подход
при опазване и възстановяване на
популациите в българския участък на р.
Дунав и Черно море

Татяна Терзиева

900

8.

Фито-фенологично изследване на
защитена местност”Дебелата кория”

Ивайло Стойков

545

9.

Дендрологично проучване на горите
от бяла мура и обикновен смърч на
територията на биосферен резерват
„Царичина”

Николай Лазаров

500

Общо отпуснати средства:
Общо отпуснати средства:
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20000

III. Проекти, финансирани от Фонда за подпомагане на студентски дипломни
работи

63 744
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Финансиране
от БФБ в
лева

5085

Списък на проектите на БФБ
Проект
Партньорства за биоразнообразие:
природата отвъд природозащитата

Водеща
организация
БФБ

Проучване на местообитания в
Източни Родопи

БФБ

Поддържане и развитие на българския
механизъм за обмен на информация в
областта на биоразнообразието
Година на водните кончета

БФБ

Планиране на регионалното развитие
в Югоизточен планов район с участие
на заинтересованите страни

БФБ

Фондация
„ТАЙМ –
Екопроекти”

за биологично разнообразие за обсъждане регионални механизми за обмен на
информация.

Финансираща
организация
Швейцарска агенция
за развитие и
сътрудничество (ШАРС)
Проект „Родопи” на
Програмата за развитие
на ООН
ШАРС, МОСВ

Британско общество за
водните кончета,
ШАРС
Министерство на
регионалното развитие и
благоустройството,
ШАРС

март 2005 г., Копенхаген (Дания) – среща на Механизма за обмен на
информация в областта на биологичното разнообразие на Европейския съюз
и Европейската агенция по околна среда за обсъждане на развитието на
CHM на европейско ниво, технологичния трансфер, проблеми и препоръки
по изграждането на националните CHM.
Петко Цветков – координатор “Диалог за биоразнообразието”
май 2005, САЩ – стаж по опазване и управление на земите в Атлантическия
център за околната среда на Фондация “Квебек-Лабрадор” (QLF)
ноември 2005, Нови сад (Сърбия и Черна гора) – първа среща по Зелен
пояс в Югоизточна Европа, организирана от IUCN, Euronatur и Германската
федерална агенция за опазване на природата.
Стефан Аврамов – координатор Биоразнообразие
март 2005, Стокхолм (Швеция) – участие в среща на работната група на
BirdLife за проблемите на горската сертификация
юни 2005, Прилеп (Македония) - семинар на групата за Балканския план за
действие за лешоядите
Венцислав Василев – координатор Малки и средни предприятия
„ГИС в опазването на околната среда” (следдипломна квалификация)

Участия на екипа на БФБ в международни
срещи и обучения

Нада Тошева – Програмен координатор
април – юни 2005, Брюксел (Белгия) – стаж в регионалния офис за Европа на
Световния съюз за защита на природата (IUCN)
Павел Господинов – координатор на Българския механизъм за обмен на
информация
март 2005 г., Букурещ (Румъния) – среща на Секретариата на Конвенцията
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Финансов отчет за
2005

Извлечение от одиторски отчет за 2005 г.
1. Регламентирана дейност и дарения:
№

1.
2.
3.
БАЛАНС
на Българска фондация “ Биоразнообразие “
София 1303, ул. “Средна гора” № 75
към 31.12.2005 г.
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Сума
текуща
година
1

а
Дълготрайни (дългосрочни)
активи
Дълготрайни материални
активи
Сгради и конструкции
Машини и оборудване
Транспортни средства
Други дълготрайни
материални активи
Общо дълготрайни
материални активи:

4.
(хил.
лева)

2

ПАСИВ
Раздели, групи,
Сума
статии
предходна година
текуща
година
а
1
Собствен капитал
Основен капитал

34

68

Общо собствен
капитал:

2

Общо дълготрайни 0
нематериални активи:
Общо дълготрайни активи: 34

2
70

Краткотрайни
(краткосрочни) активи
Краткосрочни вземания
Други краткосрочни вземания

44

25

Общо краткосрочни вземания: 44

25

Парични средства
Парични средства в брой

18

11

Други краткосрочни
задължения
Общо краткосрочни
задължения:
Приходи за
бъдещи периоди и
финансирания
Общо краткосрочни
пасиви:

6.
7.

219

Общо капитал: 110
Резерви
Други резерви
(12)
Общо за група III: (12)

Програмни продукти

предходна
година
2

219

24
13
16
15

Краткосрочни
пасиви
Краткосрочни
задължения
Задължения към
персонала
Задължения към
осигурителни
предприятия
Данъчни задължения

5.

110

23
4
5
2

Дълготрайни нематериални активи

(хил. лева)

98

(77)
(77)
142

1

2

2

№
1.

3.
1

2

28

4

32

9

118

83

150

92

Партньорства за биоразнообразие: природата отвъд
природозащитата / Швейцарска агенция за развитие и
сътрудничество (ШАРС)
Довършване на ПУ на ПП “Странджа” / Министерство на околната
среда и водите
Проучване на местообитания в Източни Родопи / ПРООН ГЕФ
проект „Родопи”
Планиране на регионалното развитие в Югоизточен район с участие
на заинтересованите страни / Министерство на регионалното
развитие и благоустройството и ШАРС
Година на водните кончета / Британско общество за водните
кончета и ШАРС
Подкрепа за изработване на План за управление на НП Пелистер
(Македония) / Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество
Получени дарения
Всичко получено финансиране и дарения

Сума
(BGN)

500000,96
8000,00
14770,00

2240,00
5007,42
2082,78
6785,88
538887,04

2. Приходи от стопанска дейност:

2.
1

Проект/Финансираща организация

4.

5.

21

19

Договори
Поддръжка и развитие на българския механизъм за обмен на
информация в областта на биоразнообразието (СНМ) за 2005 г. /
Министерство на околната среда и водите
Поддръжка разработени бази данни, уеб приложения и уеб сайтове
в рамките на българския механизъм за обмен на информация в
областта на биоразнообразието (СНМ) / Министерство на
околната среда и водите
Проучване на възможностите за развитие и техническо
усъвършенстване на българския механизъм за обмен на информация
в областта на биоразнообразието (СНМ) / Министерство на
околната среда и водите
Разработване на програма за мониторинг на биологично
разнообразие и защитени територии в България (от 2003 г.) /
Министерство на околната среда и водите
Приходи от продажби
Всичко приходи

Сума
(BGN)
10000,00

2100,00

23200,00

39244,00

1822,72
76366,72

СТРУКТУРА НА БФБ
БФБ е неправителствена организация, регистрирана през 1997 г. в обществена полза.
Фондацията е член на:


Световния съюз за защита на природата (IUCN) – www.iucn.org



Българска асоциация за алтернативен туризъм – www.alternative-tourism.org



Български донорски форум – www.dfbulgaria.org.

Управителен съвет
Красимир Дечев - Председател
Членове:
Д-р Румяна Стоилова
Готлиб Дандликер
Пиер Галан
Д-р Пламен Димитров
Екипът на БФБ през 2005 г.
Росен Василев – Изпълнителен директор
Мариела Начева – Финансов директор
Нада Тошева – Програмен координатор
Стефан Аврамов – Координатор „Биоразнообразие”
Петко Цветков – Координатор “Диалог за биоразнообразието”
Венцислав Василев – Координатор „Малки и средни предприятия”
Павел Господинов – Координатор „CHM”
Румяна Иванова – Координатор „Местни партньорства”
Радостина Ценова – Връзки с обществеността и местен представител за
Странджа и Южното Черноморие
Симана Марковска – Регионален фасилитатор „Пирин”
Димитър Георгиев - Регионален фасилитатор „Добруджа”
Теодора Маркова – Главен счетоводител
Андриана Андреева – Офис мениджър
Десислава Живкова – Офис мениджър (до септември 2005 г.)
Екатерина Лимончева - Връзки с обществеността (до юни 2005 г.)
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