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WWF ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

През 2021 г. пандемията продължи да оказва тежко влияние на върху работата на WWF.
Намаляха критично важните теренни изследвания и обученията сред природата,
организирахме главно онлайн събития. Всичко това ни отдалечи от колеги и
последователи.
Фокусирахме се върху вътрешни процеси за изграждане на все по-силен и интергриран
екип, който да провежда качествени комуникационни и фондонабирателни кампании.
През 2021 г. започнахме целенасочена работа по превенция на престъпленията срещу
дивата природа и защита на мечките.

WWF има нужда от вашата подкрепа, за да продължи да пази българската природа!
Ние опазваме природа само благодарение на разбирането и подкрепата на милиони хора по
света. Всеки, който иска да подпомогне работата ни в България, може да се запознае с
дарителските ни инициативи на spasetedivatapriroda.bg.

Благодарим ви за доверието!
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Програма ГОРИ
Изминалата година беше много успешна по отношение на целите ни за налагане на успешни
практики за отговорно управление на горите.
Защита на старите гори (ГФС)
До 2021 г. успяхме да увеличим площта на защитените гори във фаза на старост до 189 666 ха,
от които 110 000 ха държавни гори. За това постижение спечелихме и европейската награда
„Натура 2000“, която през 2020 г. бе присъдена на ИАГ в партньорство с WWF, Асоциация на
парковете в България и Сдружение за дива природа Балкани. Обединените усилия на
неправителствения сектор и на институциите доведе до обособяването на 110 хиляди ха
държавни гори за „Гори във фаза на старост“ в „Натура 2000“ и през 2016 г. Този успех стана
пример и вдъхновение за много други собственици на гори и ред общини също обявиха за
защитени старите гори на тяхна територия. Ботевград, Севлиево, Кюстендил, Харманли, Велико
Търново, Трявна, Горна Малина и Пирдоп вече пазят 800 ха стари гори.

През 2021 г. фокусът ни падна върху мониторинга на старите гори, с което да гарантираме, че
защитата им е добре приложена на практика. Чрез активната работа и подкрепа на WWF от
старите гори общинска собственост в България са картирани над 8192 ха и са защитени 580 ха.
Възстановяване на ключови горски местообитания
И през тази година продължихме грижите за възстановените крайречни горски местообитания
от 2,8 ха в землището на град Стамболийски по поречието на Марица.
Наложи се да започнем и съдебно дело срещу Регионална инспекция по околна среда за
одобряване на драгиране в коритото на Марица до Стамболийски, маскирано като мярка за
предотвратяване на наводнения.

4

Отговорно управление на горите
През 2021 г. вече 2 373 000 ха гори имат FSC сертификация (55,5% от всички гори в България).
Националният стандарт на FSC е в процес на ревизия с наша координация.
Изграждането на капацитет за мониторинг на гори с висока консервационна стойност (ГВКС)
продължава с повишен интерес от страна на властите – проведохме обучения в продължения на
10 дни, на които участваха 160 лесовъди.
Продължаваме и с първи стъпки по новите ни проекти за адаптиране на горите към климатичните
промени и за налагане на съвременни, устойчиви залесителни практики.
По LIFE Climaforcee WWF , заедно с партньори в страната и чужбина, продължава работа по
изработването и прилагането на специфични модели за управление на горите в променения
контекст. Теренната работа у нас се извършва на площ от над 1000 ха в обхвата на седем държвни
горски стопанства: ДГС „Витошко-Студена“, ДГС „Радомир“, ДГС „Невестино“, ДГС „ПетричПървомай“, ДГС „Гоце Делчев“, ДГС „Сандански“ и ДГС „Кюстендил“ – всичките на
територията на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП). Целта е да се адаптират към
климатичните промени най-уязвимите гори у нас – изкуствено създадените горски култури от
бял бор.

С LIFE Reforest помагаме за възстановяването на горски местообитания в рамките на мрежата от
защитени територии „Натура 2000“. Някои гори се нуждаят от усилия за възстановяване, тъй
като са увредени от природни бедствия или са били залесени в миналото с неподходящи видове,
уязвими на промените в климата. За постигането на проектните цели Югозападното държавно
предприятие ще приложи най-добрите научни практики в залесяването с подкрепата на
дългогодишния опит на WWF в разработване на методики за отговорно стопанисване на горите.
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Ще бъдат създадени и съвременни модели за предвиждане ефектите на климатичните промени
върху горските местообитания. Залесявания се предвиждат във Витоша, Конявска и Осоговска
планини, Кресна-Илинденци и Долна Места като общата площ на възстановените гори ще бъде
2750 дка.
През изминалата година продължихме и серията видеа за отговорно управление на горите с
епизода: Опазване на водните ресурси при горскостопански дейности.
Ограничаване на незаконния дърводобив
Проведени бяха ежегодните ни обучителни курсове и консултации с организации на
гражданското общество за ангажиране на хората за намаляване на незаконните сечи.
Продължаваме да осигуряваме безплатно и със свободен достъп онлайн инструменти, които
предоставят на всички желаещи знания и възможности за спиране на незаконния дърводобив.
Вече 10 години WWF поддържа актуализирана публична ГИС платформа с информация и данни
за горите: http://gis.wwf.bg. Дневно платформата се ползва от средно 500 души. А ние, с много
усилия, успяваме да й осигуряваме сериозна и качествена поддръжка и развитие.
Мобилното приложение Спаси гората помага на гражданите да подават сигнали до властите при
съмнения за незаконен дърводобив.
По наши наблюдения, властите вече са по-ангажирани в реагирането на сигнали, но местната
корупция все още съществува.

Застъпничество за националната политика в областта на горите
През 2021 г. започнахме съдебно дело срещу Наредбата за горските сечи, заради вредни практики
при сечите, които са в ущърб на българската гора и дават възможности за злоупотреби. Дадохме
и своя експертен принос към проекта на Стратегия на ЕС за горите 2030, както и към оценката
на изпълнението на Стратегия за горите на България 2020.
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Програма ВОДИ
Сладководните екосистеми са най-застрашените на планетата. По данни на доклада на WWF
„Жива планета“ от 2020 г., за 45 години сладководните видове в глобален мащаб са намалели с
83%. Ситуацията в Европа не е по-различна: днес цели 60% от повърхностните води на
територията на Европейския съюз не са в добро състояние. Причината е, че държавите-членки
позволяват те да бъдат експлоатирани по начини, причиняващи трайни вреди, като изграждане
на язовири и практикуване на неустойчиво земеделие. Затова грижата за сладководните
екосистеми и видовете, които те приютяват, е основен приоритет на WWF.

През 2021 г. фокусирахме усилия върху интегрирано възстановяване на реки, заливни низини и
видове.
Планираме работа в нов за нас обект – река Искър край София. Стартирахме с ограничени по
обхват геодезически проучвания и проучвания на биоразнообразието. Действията на общината
за изсичане на крайречните гори и корекция на речното корито бяха внимателно наблюдавани и
проучени от WWF. Започнахме партньорства с различните заинтересовани страни в тази област
– институции, бизнеси, неправителствени организации.
От 6 възстановени обекта, наблюдавани през есента, 5 са в добро екологично състояние, а един
(старият меандър на река Веселина) не показва очакваното възстановяване на рибните
популации. Един нов обект е добавен в нашата програма за мониторинг (езерото Сребърна)
поради потенциално вреден проект за възстановяване.
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Подобрено управление на водите по Дунав
Извършена е базова оценка на съществуващите планове за управление на речните басейни и
планове за управление на риска от наводнения за съжаление показаха ниско ниво на изпълнение
на мерките, свързани с исканията на WWF.
Ограничете негативното въздействие върху реките чрез нова инфраструктура
Проектът за навигация (FastDanube) е задържан поради процедура за нарушение. През август
2020 г. неразрешеното драгиране за поддръжка в река Дунав (близо до Белене) спря поради
намесата на WWF.
Защита на есетровите риби
Опазването на есетровите риби от изчезване е една от най-важните мисии на WWF в България.
Още повече, че в долното течение на река Дунав и в северозападната част на Черно море са се
съхранили последните жизнеспособни размножаващи се популации на четири вида естери в
Европейския съюз. Това са моруната, руската есетра, чигата и пъстругата, докато улов на шип и
атлантическа есетра не е регистриран от десетилетия. Ние от WWF осъзнаваме, че опазването
на тези застрашени видове изисква колективни усилия и дългогодишна екипна дейност.

Едно от важните постижения за година е забраната за риболов на есетра, която удължена до 2025
г. Тя е една от малкото ефективни защити на вида. За съжаление практиката в България и в
Румъния е да работи краткосрочно, само за няколко години. Това създава усещане у рибари и
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бракониери, че тя във всеки момент може да спре и това не е стимул за цялостно спиране на
практиките, които застрашават дунавските есетри.
Сезонна забрана за риболов за всички видове в река Дунав беше договорена, но не и одобрена
поради административни забавяния в новосформираната група за действие по рибарство към
министъра на земеделието.
Подготвяме и предложение за защитена територия във Ветрен, едно от местата за размножаване
на есетрите. То е отложено за 2022 г. поради липса на подкрепа от рибари.
Мониторингът на WWF на есетровите риби се проведе по план от екипа ни, по целия участък на
река Дунав (85 човекодни работа на терен). За съжаление, планираното зарибяване на есетри
беше отменено поради родителски екземпляр с недунавски гени.
Анализът на заповедите за определяне на „Натура 2000“ зони показа, че тези с недостатъчно ниво
на защита застрашават ключови местообитания на есетрови риби. WW планира предложения за
подобряване на защитата чрез новите планове за управление на речните басейни.
Намаляване на незаконната търговия и бракониерството на есетрови риби
Ефективните действия срещу бракониерството на гранична полиция се засилиха през изминалата
година благодарение на нашите усилия. Включихме се в обученията на рибари, които да помагат
за наблюдение на есетри. Все по-чести са доказателствата за доверие и сътрудничество между
WWF и рибарската общност за опазване на есетрите – рибарите сами подават сигнали за
бракониерство и връщат в реката есетрови риби, заловени по случайност.
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Програма КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ
Преминаване на енергийния сектор към възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
WWF продължи работата си по непрекъснато застъпничество във всички значими законодателни
и политически разработки в областта на климата и енергетиката (Национален енергиен и
климатичен план и Енергийна стратегия; Дългосрочна стратегия за декарбонизация).
Успешно работихме с политиците на високо ниво и допринесохме към Националния план за
възстановяване и устойчивост (NRRP) за увеличаване на финансирането за ВЕИ, осигурено (1,7
GW търгове за ВЕИ, включени в плана).
В рамките на този процес, както и като част от работата ни по проектите Bioscreen и BioBalance,
ние допринасяме за разработване на критерии за устойчивост за използване на дървесна биомаса
като ВЕИ. Проектите са междуранородни и се изпълняват в сътрудничество с WWF-Унгария и
WWF-Румъния, както и с външни партньори.
Част от процеса по изграждане на култура за устойчиво използване на дървесна биомаса е
промяна на начина по който хората в Източна Европа използват дървата за горене. Над 1 милион
души в България се отопляват на дърва, но това често не е здравословно, нито ефективно. От
2021 година WWF и партньори кампанират за ангажиране на обществото и за промяна на
нагласите при използването на дървата за отопление.

Справедлив преход във въгледобивния сектор
Полагаме постоянни усилия за застъпничество относно NRRP и плановете за териториален
справедлив преход, за предотвратяване на финансирането на изкопаеми горива и други вредни
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проекти. През изминалата година WWF публикува доклад, демонстриращ потенциала за зелени
работни места в Бобов дол и Перник.
Активната застъпническа работа с институционални, минни и неправителствени заинтересовани
страни в Стара Загора убеди мнозина в региона, че планираният изход на въглища е
предпочитаният подход за общинско планиране и развитие, въпреки организираната съпротива
на лобито в енергийната индустрия.

Адаптиране към изменението на климата
Застъпничеството на WWF помогна на NbS да бъде интегрирана в Националната стратегия за
адаптиране към климата, Общата програма за земеделие (ОСП), NRRP и ОП ENVI.
Опитът ни показва, че адаптирането към климата все още е много ниско в дневния ред на
местните власти, въпреки нуждата от спешни действия. За да даде максимален принос, освен
директно с институциите, работещи в областта на климатичните промени, WWF работи за
модели за адаптация и в областите на горите и водите.
Зелено възстановяване (NRRP)
Като част от Green Restart Coalition, ние наблюдавахме и повлияхме върху разработването на
Плана за възстановяване и устойчивост на България (NRRP), където да включим исканията на
WWF.
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Постигнати резултати:
Нов проект за биоразнообразие в NRRP (63 милиона);
Предотвратени вредни инвестиции за водна енергия и напояване;
Намален обхват на планираните инвестиции за изкопаем газ (от 2,4 GW на 1 GW);
Засилени ангажименти за декарбонизация в NRRP (създаване на бъдеща комисия за енергиен
преход и пътна карта за декарбонизация).
Ние значително подобрихме капацитета на WWF и нашата партньорска мрежа от НПО, като
развихме експертен опит и застъпничество на високо ниво с държавната администрация.
ОСП - Участие в Тематична работна група и Стратегически план 2023-2027 г.
WWF се застъпи за приемането и прилагането на изключително важна мярка за залесяване на
държавни и регионални горски предприятия.
Предложихме пет агроекологични мерки, фокусирани върху базирани на природата решения с
ползи за улавяне на въглерод и адаптиране към климата във влажни зони, пасища и обработваеми
земи.
Застъпихме се и за засилване на контрола върху забраната на минерални торове и употребата на
биоциди в зоните от „Натура 2000“, за предотвратяване на замърсяване и увреждане на
опрашителите.
Също се застъпваме за опазване на водните ресурси съгласно новоизменената ОСП Добри
селскостопански и екологични условия и срещу неустойчивото използване на прясна вода за
земеделие.
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Програма ОПАЗВАНЕ НА ВИДОВЕ
Опазване на кафявата мечка
WWF продължава развитието на предизвикателната програма Опазване на мечки и през 2020 г.
Видът е включен като застрашен в Червената книга на България и е защитен от
законодателството. Въпреки това популацията на кафявата мечка е намаляла наполовина през
последното десетилетие, като основна причина за това е бракониерството.
Един от факторите, които водят до незаконно убиване на мечки, е конфликта им с човека. Затова
и основният подход, който WWF прилага в стремежа си да опази вида, е ограничаване и
превенция на конфликта „човек-мечка“.
С цел да продължи и разшири дейността си по опазването на кафявата мечка, както и да ангажира
обществеността с проблема, WWF организира втора кампания за събиране на средства и
запознаване на обществеността със значението на проблема. Работата на терен също продължи,
като през пролетта на 2021 г. бяха поставени фотокапани в Сливенския Балкан, както и в
Предбалкана. Целта е проследяване на млади, разселващи се екземпляри в тези региони, в които
доскоро присъствието на мечки е било спорадично. Такива животни биха могли лесно да
привикнат с присъствието на човека и да генерират потенциал за ескалация на конфлиикт.
Идентифицирането им и определянето на тяхното местонахождение е от съществено значение за
определяне на зоните, където съществува голям риск от възникване на такива ситуации.

През 2021 г. са извършени 5 спасителни операции на мечки, монтирани са 6 камери и 5
електрически огради;
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WWF се включи в задълбочено разследване на проблемен случай с мечка в Белица (нападната
жена), който получи силно медийно и социални медии. Взехме и дадохме за анализ ДНК проби.
Предприехме редица стъпки за информираност на хората от района в сътрудничество с местната
община. Подготвили сме и табели, които да инструктират хората какво да правят при среща с
мечка и сме ги предали за производство и поставяне на общината.
Първоначалното финансиране от WWF-BE ни позволи да финализираме нашата програма за
защита на мечките, да извършим някои мониторингови и спасителни операции и да започнем да
разработваме предложения за финансиране. Като цяло вътрешната ни оценка е, че нашата
програма за защита на мечки, създаване на капацитет и придобиване на организационни знания
стартира силно и обещаващо. Старши експерт по дивата природа през 2021 г. в екипа е Мария
Качамакова.
Преследване на престъпленията срещу дивата природа
През 2021 г. продължава участието ни в проекта LIFE SWiPE за противодействието на
закононарушенията срещу дивата природа в сътрудничество с прокурори, следователи и
представители на изпълнителните агенции. Дейностите в проекта са обвързани с целите за
намаляване на бракониерството на едри хищници и понижаване нивото на незаконна търговия с
есетрови продукти посредством ефективно разследване от съответните органи на реда.

Цялото име на проекта е „Успешно преследване на престъпленията срещу дивата природа в
Европа“ (Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe). Той се изпълнява от WWF, Flora &
Fauna International, TRAFFIC, Държавна прокуратура на Република Хърватия и Съдебна
академия (Хърватия) в 11 европейски държави, сред които и България. Останалите страни,
които се включват са: Румъния, Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Словакия, Унгария,
Испания, Италия, Украйна и Полша. В изпълнение на дейностите по проекта партньорите си
сътрудничат тясно с неправителствената организация с фокус върху търговията с диви видове
TRAFFIC и ENPE (Европейска мрежа за прокурори по околната среда).
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Защо закононарушенията срещу природата са опасни?
Престъпленията срещу природата са четвъртата най-доходоносна криминална дейност в света.
Предхождана единствено от наркотрафика, фалшификациите и контрабандата на оръжия, тя
генерира приходи от 280 млрд. долара годишно, сочат данни на Интерпол. Освен това
закононарушенията срещу дивата природа имат редица отрицателни ефекти върху живота на
планетата, в това число значително намаляване на биологичното разнообразие и пълното
изчезване на европейски животински и растителни видове.
Последните глобални и европейски доклади показват, че заради високите печалби престъпността
срещу дивата природа остава привлекателно поле на действие за организирани групи. По тази
причина неотдавнашните инициативи на ЕС като EU WAP, Пътната карта за премахване на
незаконното умъртвяване на птици и Паневропейския план за действие за опазване на есетрите
признават спешната необходимост от по-добро прилагане на законите и засилено преследване на
престъпността срещу дивата природа.
Какво искаме да постигнем?
Основната цел на WWF и всички партньори, обединили усилия в тази инициатива, е да
допринесат за намаляване на незаконно убитите европейски диви животни. Това трябва да
стане като:

● се попълнят пропуските в масивите от данни, отнасящи се до престъпленията срещу
дивата природа;
● се предоставят важни технически познания на ресорните експерти;
● се повиши осведомеността за негативните ефекти от тези престъпления върху
националната сигурност, общественото здраве и околната среда.
Освен това WWF и партньори ще се стремят да увеличат броя на разкритите и наказани
престъпления, както и да засилят трансграничното сътрудничество, правоприлагане и
преследване. При изпълнението на тези задачи ще разчитаме на подкрепата на представители
на прокуратурата и правоприлагащата верига от единадесетте страни, в които се простира
обхватът на проекта.
За 2021 г. отчитаме, че няма сериозни забавяния в цялостната работа на консорциума.
В ход е разработването на национални и европейски доклади, анализиращи причините за ниското
наказателно преследване на WLC и национални стратегии за застъпничество за политиката на
WLC.
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Програма ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
Политики за биоразнообразие
С активното участие на WWF България бяха спрени вредните промени в Закона за биологичното
разнообразие.
Заповеди за определяне по „Натура 2000“
Внесохме експертни позиции по 100 проекта на заповеди за обявяване на обекти от „Натура
2000“, които са с недостатъчно качество и липсват адекватни мерки за опазване. Нашите позиции
не бяха взети предвид. Съществува риск от влошаване на опазването на ключови есетрови и
горски местообитания. Европейската комисия е предупредена.
Премахване на заплахата за Национален парк „Пирин“
Няма индикации, че скоро ще бъде разработен нов план за управление на парка. Поради успеха
на нашите две съдебни дела, един бъдещ план за управление вероятно ще защити в достатъчна
степен биоразнообразието в парка.
Подготвяме табели с инстукции за действия при среща с мечка и съответно минимизиране на
конфликта между мечки и хора в Пирин. Те ще бъдат поставени през 2022 г.

Научени уроци и заключения:
Липсата на специален капацитет за политика за биологичното разнообразие е пречка, която
намалява способността ни да реагираме адекватно на множество въпроси, свързани със
защитените територии, които възникват ежеседмично.
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Програма ПАЗАРИ
Това все още е новаторска практика за WWF България. Целта ѝ е да помогне на финансовия
сектор и на икономиката като цяло да спре да се развива на цената на увредена природа. Вместо
това, чрез устойчиво потребление на природни ресурси, икономиката може да се превърне в
двигател за чисто и здравословно бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата.
През 2021 г. в „Пазари“ имаме само една дейност – проектът „Дунавски водачи.
Действаме!“ Той дава възможност за продължение на работата с обучените Дунавски водачи.
Заедно с партньори от Германия, Румъния, Словения и Сърбия, природозащитната организация
ще развива своята дейност в областта на екологичното образование. В резултат от усилията на
WWF в Дунавския регион вече има изградена мрежа от туристически водачи. Над 90 гида от
шест страни, сред които и България, преминаха специално обучение, за да могат да вдъхнат нов
живот на редица изоставени места по поречието на река Дунав.

Дунавските водачи са специализирани гидове с фокус върху културата, но най-вече върху
природата на Дунавския регион. Тяхната цел е да запознават туристи, ученици, хора с
увреждания и дори представители на местното население с особеностите на това ценно природно
и културно наследство, което имаме. По този начин работата им допринася за опазването на
околната среда и повишаването на осведомеността в Дунавския регион.
В рамките на проекта се проведоха разширени обучения, както и специални форуми,
ориентирани към търсенето на разнообразни туристически продукти във времена на Covid-19.
Друг важен елемент, по който се работи активно, е по-нататъшното развитие на
сътрудничеството между партньорите в областта на екологичното образование. Освен WWF по
проекта работят още Дунавски офис Улм/Нов-Улм в Германия, Администрацията на природен
парк „Комана“ в Румъния, сръбската неправителствена организация „По дунав“, както и
Агенцията за регионална развитие на Горенска, Словения и Центърът за бизнес подкрепа в Кран,
Словения.
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Програма ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИИ
Тази новаторска програма е една от най-успешните ни нови линии на работа. Екипът ни нараства
и вече имаме три нови проекта, фокусирани върху образованието и иновациите. Два по модела
Panda Labs и третият, Climate Heroes, финансиран от EUKI. Тази област на работа се радва на
голяма популярност и интерес от обществеността и от корпоративния сектор. Тя има висок
потенциал за ангажираност: силна подкрепа от мрежата на WWF и корпоративни партньори,
нови стратегически партньори на НПО.
Важно е да осигурим по-нататъшно развитие и разширяване на работата за използване на високия
потенциал за ангажираност и позициониране и да укрепим капацитета за изпълнение на
динамичните проекти. Ключово е и да продължим интеграцията с другите дейности на
организацията, като използваме младежката работа за постигане на организационните цели на
WWF.
Panda Labs
Програмата Panda Labs е насочена към създаване на зелени иновации от младежи на възраст
между 15 и 25 години. Тя цели да решава наболели предизвикателства, свързани с околната
среда, чрез активната колаборация между бизнеса, науката и младите иноватори.
Програмата е създадена за първи път в Австралия от местния офис на WWF, като само за няколко
години се пренася в още пет други държави. WWF България към момента е единствената
организация от мрежата на Panda Labs, която активно включва младежи в създаването на зелени
иновации. В България програмата е финансирана от Фондация „Америка за България“ и е
подкрепена от „Кауфланд“.
Изключително успешна пилотна година. Трите семестъра „Бъдеще на отпадъците“, „Бъдеще на
храната“, „Бъдеще на мобилността“ привлякоха повече от осемстотин кандидати, над двеста и
четиресет участници в хакатони, над трийсет участници в майсторски класове. Създадени бяха
11 прототипа, като три от тях са носители на награди.
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Привлечени са над петнайсет нови НПО и стартиращи партньори, повече от тридесет и пет
лектори и ментори за семестъра, които предоставят подкрепа безвъзмездно. Привлечен е и един
стратегически спонсор – Kaufland.
Проведохме кампания за комуникация и информираност за ангажиране на младите хора в Panda
Labs ( с помощта на маркетингова агенция, която работи безплатно за нея), достигнахме над 250
000 в социалните мрежи.
PandaLabs, представени на TEDxVitosha.
Успешно представихме програмата, заедно с отличените участници на две издания на
TEDxVitosha. Освен това Panda Labs BG редовно участва в международния бюлетин на
PandaLabs и е представен като успешен пример от световната общност на PandaLabs.
Младежката мобилизация за климата
Продължава и проектът ни Climate Heroes – 5 партньора, 4 държави, ръководени от България. В
него създадохме и проведохме социологическо проучване за осведомеността на младите хора за
изменението на климата. Разработихме образователна/обучителна програма по изменение на
климата. Благодарение на Climate Heroes продължихме и успешното си сътрудничество с
британското посолство. Като част от него са организирани две обучения за младежки
климатични посланици.

Climate Heroes е проект, който цели да превърне група младежи в посланици на добра воля и
своеобразни инфлунесъри в своето микро-общество. От тях се очаква да донесат положителна
промяна в нагласите и отношението към околната среда. По-конкретно програмата иска да
превърне 120 младежи в четири страни от Централна и Източна Европа (България, Сърбия,
Румъния и Чехия) в „Климатични герои“, които да насочат вниманието на своите връстници,
приятели и общност към проблемите, свързани с климатичните промени. WWF се радва на
подкрепата на Британското посолство при изпълнението на проекта в България. В рамките на
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програмата, която тепърва набира скорост беше организирана “Our Planet Summit” със
специалното участие на британския посланик.
Panda Labs Junior за Just Transition
За по-нататъшно интегриране на иновациите и работата по опазване на природата беше
представен и одобрен тематичен семестър на Panda Labs, фокусиран върху Just Transitions (JT).
Партньори са Джуниър Ачийвмънт България, Джуниър Ачийвмънт Северна Македония, WWF
Adria/Сърбия и Eco-Team (Черна гора). Избрахме като най-подходящ интегрираният подход, т.е.
екипът за иновации и ангажиране на младежта и екипът по климата и енергията работят заедно.
Настолна игра Wheelville
Повече от 80% от настолните игри “WheelVille” са продадени, играта е адаптирана на ангилйски
и работим за това да я разпространим международно благодарение на мрежата на WWF.
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КАМПАНИИ И СЪБИТИЯ
Удължаването на извънредната обстановка заради Covid-19 през 2021 г. наложи да продължим
да се адаптираме по отношение на кампаниране и организиране на събития. Часът на Земята
отново беше проведен основно онлайн. Такива бяха и голямата част кампании и събития през
година.
Часът, превърнат от нас в Месец на Земята, беше продължение на коледната ни кампания за
опазване на мечките в България. Тя бе посветена на нуждатта от са спешни действия за опазване
на вида, тъй като единствената намаляваща популация на вида в Европа се намира у нас. Данните
сочат, че за последните десет години числеността на кафявата мечка е намаляла почти
наполовина.

Кампанията мина изключително позитивно, успешно и вдъхновяващо. За два месеца
привлякохме впечатляващ брой дарители и посланици на каузата и популяризирахме нуждата за
опазване на мечки в десетки медии.
Други забележителни кампании през годината са:
Стартирането на приложението за незаконна сеч на WWF „Save the Forest“ (август - септември);
Спечелване и отбелязване на награда на ЕК „Натура 2000“ за принос в инициатива за опазване
на вековните гори – благодарение на WWF са защитени над 100 000 хектара вековни гори и
защитата нараства с включването на нови и нови общини към инициативата;
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Зелена кампания за възстановяване в рамките на коалицията Green restart (Greenpeace, Move.BG
и Института за кръгова икономика (юли-ноември);
Създадохме и събрахме поддръжници за ПАН – виртуалният асистент на WWF (май 2021 г.)

Разпознаване на марката:
41% (цел) -> 54% (резултат).
Поддръжници:
220 000 (цел) -> 213 923 (резултат).
Медийни отразявания:
2200 (цел) -> 2173 (резултати)..
Интернет уникални посетители:
140 000 (цел) -> 202 600 (резултат)
Достигнати в социалните мрежи:
23 878 949 (цел) -> 38 194 986 (резултат)
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ДАРИТЕЛСКА ПРОГРАМА
Интегрираните кампании за набиране на средства със специален екип за кампанията са ключът
към успеха – това беше доказано и през 2021 г. Дигиталното набиране на средства се оказа
успешно дори на малък и предизвикателен пазар Приносът на телемаркетинга към IFR е ключов.
Продължаваме с развитието на този нов канал, подкрепящ цифровото набиране на средства и
задържането на дарители.

Дългосрочно партньорство с iCard, включително ко-брандирани карти, различни опции за
дарения, елемент на трансформация, са модел за развитие на партньорствата ни Coca Cola
European Partners подкрепиха нашата работа за сладководни води и се надяваме, че можем да
превърнем това в дългосрочно партньорство. Сред корпоративните дарители и поддръжници на
WWF България са Kaufland, Xco Sports, iCard и други, които подкрепят работата по опазване на
българската природа.
Имахме и множество малки еднократни дарители по време на коледната кампания. Малко над
2700 души станаха индивидуални дарители на WWF в полза на любимите си каузи – опазване на
мечките в България и борба с престъпленията срещу дивата природа, както и създаване и
отглеждане на нови гори. Събраните средства от индивидуални дарения възлизат на 204 173 лв.
Няколко малки и големи компании също се включиха с подкрепа за работата на WWF в България.
Общите средства, дарени от тях, са 166 402 лв
Благодарим от сърце за подкрепата!
Повече информация за различните дарителски инициативи можете да откриете на:
www.spasetedivatapriroda.bg
www.shop.spasetedivatapriroda.bg
www.wwf.bg
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Международната природозащитна организация WWF работи в над 100 държави с помощта над
6500 сътрудници и над 5 милиона доброволци. Основна цел на WWF е хората да живеят в
хармония с природата.
За да може WWF да постигне целите си, са възприети следните принципи. WWF:
-е глобална, независима, мултикултурна и неполитическа организация;
-ще използва най-добрата съществуваща научна информация, за да решава проблеми и да
оценява критично всичките си действия;
-ще търси диалог и ще избягва ненужна конфронтация;
-ще изгражда конкретни природозащитни решения, като комбинира теренни проекти,
инициативи за промяна на политиките, изграждане на капацитет и обучение;
-ще включва местните общности и жители в планирането и осъществяването на теренните си
програми, като уважава културните и икономическите им интереси;
-ще работи за изграждане на партньорства с други организации, правителства, бизнес
организации и местни общности, за да подобрява ефективността си;
-ще работи по възможно най-ефективния начин и ще използва ресурсите, предоставени от
донорите по най-високите стандарти на отчетност.
През 1992 г. WWF стартира “Програма Зелен Дунав” за опазването на Дунав и Дунавската делта.
Шест години по-късно беше основан Дунавско-Карпатският програмен офис на WWF, който
координира и ръководи дейностите на WWF в региона чрез своите офиси и сътрудници и чрез
партньорите си в Австрия, България, Румъния, Хърватия, Унгария, Словакия, Украйна и
Молдова. Повече информация за Дунавско-Карпатската програма има на www.panda.org/dcpo.
От 1998 г. Дунавско-Карпатската програма на WWF е вече и в България със своите програми за
водите, горите, защитените природни територии, Натура 2000 и устойчивото развитие на
селските райони. Екипът на WWF в България работи както с правителството и парламента за
въвеждане на подходящи закони и политики за опазване и управление на природата, така и за
опазването и възстановяването на конкретни места заедно с местните власти и хора в моделните
си райони в страната – дунавските острови и брега на реката; дунавските притоци, реките Вит,
Янтра и Веселина; земеделските земи със запазена природа в Плевенско, природните паркове
Русенски Лом, Персина, Българка и Странджа.
Офисът на WWF Дунавско-Карпатската програма в България се регистрира през март 2006 г.
като българска неправителствена организация с името Сдружение ВВФ – Световен фонд за
дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България. През 2021 г. сдружението се
преименува на WWF България. Регистрацията е в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ.
Сдружението се представлява от Веселина Кавръкова- Изпълнителен директор.
Сдружението е със седалище в София, има над 50 служители и работи в мрежа от местни и
международни партньорства със стотици организации, институции и бизнеси и научни
институти.

Дата: 15.06.2022
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Подпис:
/Веселина Кавръкова, Изпълнителен директор/

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2021

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за годината, завършваща на 31 декември 2021
ЗА НЕСТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

2021
Приходи от дейността
Приходи от финансирания
Приходи от дарения

Всичко приходи от дейността
Разходи по проекти
Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за консултанти
Разходи за персонала
Разходи за амортизация
Разходи за срещи и обучения
Разходи за командировки
Разходи за офис и комуникации
Разходи за връзка с обществеността и медиите
Разходи за финансирания
Други оперативни разходи

Всичко разходи от дейността
Резултат от нестопанската дейност

1,738,681
729,701

2,468,382

7,072
277,352
192,722
1,637,282
18,171
22,891
29,266
58,183
168,894
0
56,549

2,468,382
0

Печалба от стопанска дейност

4,297

Резултат от дейността

4,297
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