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WWF ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Едно от нещата, с които се гордеем от изминалата година, е възстановяването на
крайречна гора в района на град Стамболийски през есента на 2019 г.
WWF и доброволци засадиха 12 000 фиданки и семена от дървесни видове, адаптирани
към условията на местната среда – бяла върба, черна и бяла топола, полски ясен, черна
елша, полски бряст, източен чинар и летен дъб.

WWF има нужда от вашата подкрепа, за да продължи да пази българската природа!
Всеки, който иска да се включи в инициативата и да допринесе за създаването на нова
гора, е добре дошъл! А който не е в състояние да се присъедини, може да ни помогне с sms
абонамент с текст на латиница DMS GORA на 17777 (за всички мобилни оператори).
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Практика ГОРИ
Пирин
В подкрепа на работата на WWF за опазване на Пирин, горският отдел разработи и анализ, който
подадохме до съда с цел обжалване на желанието за извършване на санитарни и принудителни
сечи в Национален парк Пирин. Сечите са извършвани под претекст, че се поддържат и
възстановяват горските местообитания.

Подобряване на законодателството и политиките в областта на горите
WWF България инициира и участва в множество срещи с представители на заинтересованите
страни в областта на управление, стопанисване и опазване на горите – както на национално, така
и на международно ниво.
Финализиран беше Анализът на прилагането на Регламент 995 на ЕС за
търговията с дървесина и дървесни продукти (известен още като EUTR) в
България. Анализът е част от мащабно проучване на изпълнението на
Регламент 995, който цели ограничаването на търговията с незаконна
дървесина.

Предоставяне на информация за горите в България
Основен акцент в работата на WWF България и през изминалата година бе поддържането на
информационна система за горите с цел предоставяне на обществено достъпна, актуална,
безплатна информация, която да позволи на гражданите и заинтересованите страни да се
информират за състоянието на горите в страната. Това е възможно, благодарение на единствената
по рода си GIS платформа, разработена и периодично актуализирана от WWF – Горите в
България: https://gis.wwf.bg/mobilz/. Тя се ползва от средно 400 човека на ден.
През 2019 г. GIS платформата беше модернизирана - нови данни и информация, нови
функционалности и нов дизайн. Това беше осъществено с допълнителна подкрепа, осигурена
чрез Фонда за иновации на WWF. Новите функционалности и актуална налична информация на
GIS платформата допринася значително за повишаване на прозрачността и обществения контрол
върху управлението на горите в България.

Незаконен дърводобив
В началото на 2019 г., в сътрудничество с Интерпол, WWF България започна работа по
изграждането на мрежа от заинтересовани страни за по-ефективно противодействие на
престъпленията в горския сектор. Основна роля в тях ще играе обединяването на експертния
опит на Интерпол в областта на правоприлагането с практическия опит на WWF България
в опазването на горите. Проектът включва дейности по обмен на информация, повишаване на
осведомеността, изграждане на капацитет на гражданските организации, работещи по темите с
незаконните дейности в горите, както и на отговорните държавни институции. Останалите
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партньори по проекта са WWF Румъния, WWF Словакия, WWF Украйна, WWF Германия и WWF
Белгия.
Като част от този проект, през ноември 2019 г., се проведе Национален семинар на тема
„Престъпления в горите“. Той беше организиран с цел засилване на сътрудничеството между
властите и справяне с проблема с незаконните дейности в горите.
Екипът на WWF разследва и работи по 26 сигнала за незаконна сеч. За 16 от случаите на
гражданите беше предоставена информация и обучени как да подават сигнал до
компетентните институции, как да се включат в процесите на FSC сертифициране и др.
Консултация по различни горски теми (главно сеч и как да различават законната от незаконната)
беше предоставена на 22 граждани.
В средата на март 2019 г. беше проведено специализирано обучение на 46 души (граждани,
представители на НПО, студенти) за разграничаване на законната от незаконната сеч чрез
използване на GIS платформата и други технически средства. Над 300 души се присъединиха с
помощта на приложението Facebook Live. През лятото на 2019 г. WWF България участва с
лекции и практически упражнения в събитие, посветено на разграничаване на законни от
незаконни сечи пред аудитория от студенти, активисти и представители на граждански
организации, които се вълнуват от проблемите на българската природа.

Сътрудничество с НПО сектора в България
През март 2019 г. WWF България организира и проведе двудневен семинар с представители на
Коалицията „За да остане природа в България”, предназначен за НПО в сектора на околната
среда. По време на семинара беше проведен и практически модул за това как да различим
незаконна сеч в горите.

Подпомагане на отговорното стопанисване на горите и горските ресурси
Отговорното стопанисване на горите и горските ресурси включва работата по идентифициране
и картиране на гори с висока консервационна стойност, изграждане на капацитет сред
служителите в горската система за природосъобразни лесовъдски практики, мониторинг и
управление на гори с висока консервационна стойност, отчитане на интересите на
различните заинтересовани страни и въвличането им в процесите на горската
сертификация. Ето и повече подробности за извършеното през годината:
Организирани и проведени са специализирани обучения за лесовъди от Югозападното
държавно предприятие. Специален акцент в практическите теренни обучения бяха
изискванията на Българския национален FSC стандарт. Така пряко беше подпомогнат процеса на
подготовка за сертифициране на 37 държавни ловни и горски стопанства от обхвата на ЮЗДП.
Проведени бяха три практически обучения на територията на ДГС Елин Пелин, ДЛС Осогово и
ДГС Благоевград с общото участие на 62 лесовъди - всички от Югозападното държавно
предприятие (най-голямото в България, обхващащо близо 700, 000 ха).
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Като част от процеса на изграждане на капацитет на ключовите заинтересовани страни за
правилното прилагане на националните стандартни изисквания, WWF България участва в
консултативните процеси и допринася за подобряване на докладите за горите с висока
консервационна стойност, осъществява социални оценки във връзка с горската сертификация,
предоставя безплатни консултации и т.н. Предоставени са безплатно информация и насоки по
запитвания на общо 7 частни компании за дърводобив и дървообработване относно CoC FSC
сертифицирането. Бяха извършени 11 индивидуални консултации на държавни ловни и горски
стопанства при поискване от тяхна страна.
По време на обучителен курс в рамките на проект “Бъдещи еколози“ по програма „Еразъм“
експертите на WWF представиха 3 лекции на тема горски FSC стандарт, Гори с висока
консервационна стойност и Опазване на старите гори в България. В курса участваха около
30 студенти, които посетиха трите лекции.
WWF България участва в две срещи с представители на групата, разработваща стандартът за
горска сертификация по PEFC и независим външен оценител. След детайлно запознаване,
подготвихме и изпратихме становището си до PEFC, съдържащо подробни и конкретни
предложения за подобряване на PEFC стандарта. Заедно с други природозащитни НПО-та от
България изготвихме изявление, което е публично достъпно на следния адрес:
http://en.forthenature.org/documents/1501. Процесът на разработване на PEFC стандарта и самият
стандарт се считат за нискокачествени и не се подкрепят от екологичните НПО-та в България.
Беше осъществена интензивна и широко обхватна комуникация с притежателите на сертификати
FSC-FM. Разяснения и консултации относно изискванията на Националния FSC стандарт бяха
предоставени чрез срещи лице в лице, телефонни интервюта или електронна поща от името на
„Информационния център за сертификация на горите“. Понастоящем площта на
сертифицираните FSC гори е около 1,46 млн. ха, което представлява близо 40% от горите в
България.
Над 300 лесовъди в България преминаха обучение и консултации относно прилагането на
работните процедури на FSC, както и идентификация и мониторинг на ГВКС.
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Приключи подготовката за сертификация на територията на ДГС Крумовград, ДЛС Женда, ДГС
Златоград, ДГС Момчилград и ДГС Ардино. По време на теренните проучвания, експертите
установиха консервационно значимите видове, попадащи на територията на всяко стопанство,
бяха идентифицирани и определени горите с висока консервационна стойност, включително и
старите гори върху територия от 150 000 ха. За всяко от петте стопанства беше разработена
социална оценка, за въздействието на горскостопанските дейности върху местното население.
За девета поредна година отбелязахме Петъка на FSC – Ден на отговорното стопанисване на
горите, чрез организиране на информационна онлайн кампания, която имаше за цел да
привлече вниманието на учениците и техните родители и да ги насърчи да пазаруват
продукти от дървесина, произведени от отговорно управлявани гори. На 28 септември 2019
г. в Националния природонаучен музей беше отбелязан Петъкът на FSC - за всички 230
посетители на събитието бяха организирани игри, лекции и викторина. Изложбата за
сертифицирани FSC продукти беше поставена в музея през периода 28-ти септември - 31
декември. Общо 14 137 посетители видяха експозицията. По случай FSC петък 2019 WWF
организира и кръгла маса с представители на дървопреработвателната индустрия в България.

Проучване и картиране на гори във фаза на старост (ГФС)
В края на 2019 година ГФС – общинска собственост, проучени и картирани от WWF България,
възлизат на 4600 ха и обхващат територията на 33 общини. Всички резултати и данни са
изпратени на съответните общини с призив да осигурят защитата на ГФС, които са и най-ценни
за природата и хората. Община Ботевград откликна на призива на организацията и беше първата,
която обяви 100 ха ГФС общинска собственост за опазване.
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Осъществени са 8 теренни проверки от експерти на WWF България, целящи установяване на
състоянието на защитеност на ГФС. Установени бяха няколко нарушения и бяха информирани
съответните контролни органи.
В резултат на обществен натиск и застъпническа работа на екологичните НПО в България, в това
число и WWF България, през март 2019 г. правителството обяви официално две нови защитени
зони в рамките на Натура 2000 - „Ниска Рила” и „Рила Буфер”. Тези места по Натура 2000
съдържат иглолистни, широколистни и смесени ГФС, които са дом на пернатонога кукумявка,
врабчова кукумявка, трипръст кълвач, кафява мечка, златен орел и др. Защитата им може
да бъде постигната чрез изпълнение на изискването за оставяне на 10 % от ГФС без намеса в
обектите по Натура 2000. WWF подготви анализ на точните горски отдели и подотдели, които са
ГФС в рамките на тези места по Натура 2000. WWF България разработи Анализ на обхвата на
новосъздадената зона по Натура 2000 „Ниска Рила”. Общо 2 372,75 ха гори във фаза на
старост бяха идентифицирани и картографирани и беше изготвен списък на подотделите в
рамките на 11 стопанства, притежаващи държавни гори. Беше отправено официално
предложението към съответните органи за добавяне на тези горски подотдели към Наредбата на
Министъра от 2016 г. за ГФС. Обосновката е изискването за оставяне на 10% от ГФС без намеса
в зоните на Натура 2000.

Работа на WWF по възстановяването на крайречните гори
През 2019-та процесът на идентифициране на потенциални и приоритетни обекти за
възстановяване на крайречните гори успешно приключи. Проучванията на терен и чрез
прилагане на GIS технологии за подбор на подходящи зони за възстановяване на горите
приключиха. Бе избран терен с обща площ от 28 декара за възстановяване на крайречна гора по
поречието на река Марица, край град Стамболийски. Подписано бе споразумение с общината,
разработени са планове за възстановяване (състав на дървесните видове за залесяване,
подготовка на почвата, схема за залесяване и др.). Процесът по създаване на гора включва
множество компоненти. Важен елемент са интервютата и срещите с редица представители на
местните власти: в това число Регионалната инспекция по околната среда и водите, Басейновата
дирекция, Община Стамболийски, Регионална дирекция по горите.
Семената за производството на фиданки са събрани от експерти на WWF България – от местни
произходи с цел гарантиране запазването на генофонда, както и повишаване адаптационните
възможности. В специализиран горски разсадник са произведени нужните количества фиданки.
Осъществено е почистване на терена от отпадъци, включващо частична рекултивация на
нерегламентирано сметище, почвоподготовка. През есента на 2019 г. бяха засадени 12 000
фиданки от следните дървесни видове: черна топола, бяла върба, ясен, обикновен дъб, елша,
обикновен бряст, източен чинар. Всички фиданки са с местен произход, което е ключ за
запазването на местния генофонд и биоразнообразието. Извършват се редовни мониторингови
посещения (около 3 пъти седмично) от експерти на WWF България. Като част от подготовката
и самото залесяване осъществихме 4 акции с участие на доброволци, които помогнаха за
създаването на младата гора.
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Практика ПОЛИТИКИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Пирин

ВВФ България продължи работата по делото за екологичната оценка на проекта на нов план
на НП „Пирин“, стартирало през март 2017 г. поради липсата на оценка на въздействието на
планираната значително увеличени човешка намеса върху природата на парка и защитената зона
от Натура 2000 като: възможности за строителство на нови спортни съоръжения, както и
повишено ползване на горите. През 2019 г. Сдружението подготви и участва в две заседания по
делото, окачва се решението да излезе през 2020 г. Изходът от делото е важен за бъдещото
опазване на природата на парка.
Административно дело за санитарни сечи. Сечите в националния парк са следващата заплаха
за национален парк „Пирин“ след плановете за застрояване. Санитарните сечи често биват
допускани без необходимата научна обосновка. Документите за съгласуване оставят
впечатление, че те са средство за скрит стопански добив на дървесина. Това не е съвместимо с
целите на парка и за това заведохме дело срещу едно такова разрешение за санитарна сеч. Докато
делото тече, обаче, установихме второ такова разрешение. Надяваме се, ако спечелим делото, да
пресечем тази практика.
През 2019 г. ВВФ с екип от експерти, водени от доц. Петър Шурулинков, извърши проучване
на горски видове птици в НП „Пирин“ с акцент предложените нови зони за туризъм в проекта
за нов план за управление на парка. Общо бяха проведени 100 теренни човекодни с участието на
8 експерти–орнитолози в периодите 20 април-31 май 2019 г. и 10 септември – 4 ноември 2019 г.
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Целеви видове на проучването бяха видове с висок консервационен статус – включени в
Червената книга или в Приложение 1 на Директивата за птиците на ЕС/ приложения 2 и 3 на
ЗБР/. Това са: врабчова кукумявка, пернатонога кукумявка, трипръст кълвач и глухар.
Допълнителни данни бяха събирани и за някои други консервационно значими видове, които
можеха да бъдат намерени в същите местообитания и със сходни методи. Набирането на данните
е подготовка за процеса на екологична оценка на проекта за нова план.

Еврофондове и Натура 2000

Подготвихме становища от името на Коалиция „За да остане природа в България“ с искания за
подобряване ефективността на средствата по ос „Биоразнообразие и Натура 2000“ на ОПОС
2014 – 2020.

МОСВ подготви поправки в закона за биологичното разнообразие, които биха отслабили
мрежата Натура 2000 в България и изключили академичните и научни организации, както и
неправителствените организации от процесите на управление на мрежата в България, както и
други предложения с вредно въздействие. Подготовка на становища и застъпническа кампания
от ВВФ и коалицията помогна поправките да не станат факт през 2019 г.

Гражданско пространство
WWF продължи да се включва и да подкрепя различни инициативи в общите усилия на
неправителствените организации в България да се противопоставят на стесняващото се
гражданско пространство, причинено от ограничен достъп до правосъдие, ограничени
възможности за финансиране, очернящи медийни кампании.
➢ Информиране на ключови посолства
➢ Търсене на общи действия в мрежата на WWF по света
➢ Общи действия на граждански организации от различни сектори чрез подготовка на общи
становища по промени в законодателството
➢ Общи действия с природозащитните организации от коалиция „За да остане природа в
България“.
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Практика ВОДИ
Кампания за запазване на Директивата за водите на ЕС
През 2019 г. организирахме кампанията SOS rivers, която призовава за защита на европейския
Закон, който регулира намесата на човека във водните басейни - Рамковата директива за водите
на Европа. Създадена през 2000 г., Директивата се преразглежда от Европейската комисия цели
19 години по-късно и 2019 г. беше точният момент, в който да поискаме запазването ѝ като
силен и ефективен закон за опазване на водата на континента. Благодарение на кампанията ни
над 8000 български граждани изпратиха становища до Европейската комисия и се
присъединиха към останалите 370000 европейци, които призоваха Европейската комисия да
защити действащия европейски закон за водите във връзка с инициираната от нея проверка за
годност. Огромният граждански интерес превърна публичната консултация за водното
законодателство в една от най-големите в историята на Европейския съюз. Окончателното
решение за бъдещето на европейското законодателство се очаква да излезе през първата
половина на 2020 г.
Работа по опазване и възстановяване на речни корита
WWF призова МОСВ за по-строг контрол върху почистването на реките. Изпратихме писмо до
министъра на околната среда и водите Нено Димов във връзка със зачестилите случаи на
почистване на речните корита, при което се нанасят повече вреди, отколкото ползи.
Природозащитниците обръщат внимание, че разрешителните за такъв тип дейности често се
издават неясно, което създава предпоставки за нееднозначно тълкуване и своеволия.
Съвместно с Организация на българските скаути почистихме участъци от крайбрежията на
реките Искър, Дунав, Камчия, Черна, Батова, Миковска, Тученишка, както и на Шабленското
езеро. А за почистването на река Русенски Лом се включи и местният клуб по кану-каяк. С
общи усилия събрахме 400 чувала с отпадъци.

Есетри
200-килограмова женска моруна беше спасена край Силистра. Тя беше конфискувана от
риболовните инспектори на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) след
като беше уловена от бракониери в река Дунав край с. Айдемир. Два екипа на WWF
присъстваха на място и се погрижиха за бременната женска.
Моруната, кръстена от своя спасител Силвия, е носила хайвер, който най-вероятно е щял да
бъде продаден на черния пазар. След като екипите се погрижиха за раните ѝ, рибата беше
маркирана с проследяващ маркер и пусната обратно в реката в добро състояние, въпреки
огромния стрес от улавянето ѝ и изваждането на сушата от бракониерите.

Зарибихме Дунав с 20 000 тримесечни рибки от критично застрашения вид руска есетра.
Руската есетра е сред последните четири есетрови вида, които все още се срещат в Дунав.
Международният съюз за защита на природата класифицира есетрите като най-застрашената
група от видове в света. Затова в продължение на много години WWF България работи за
опазването на техните естествени местообитания. През 2014 и 2015 г. станахме първата
природозащитна организация, която извърши зарибяване на Дунав, като пусна в басейна на
реката 50 000 есетрови риби.
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Руските есетри, които някога са били най-разпространеният вид есетрови риби по Дунав, днес
са критично застрашени. През последното десетилетие има само няколко установени
екземпляра в река Дунав. Новото пускане на рибки носи нова надежда за укрепване на
популациите. Есетрите бяха закупени благодарение на щедрото съдействие на WWF Австрия.
Рибките са с генетично доказан дунавски произход. Това е важно както за тяхното
приспособяване към особеностите на околната среда, така и като гаранция, че местните
популации не са изложени на допълнителен риск с пускането на чужди видове. Есетрите са
отгледани в аквакултури при условия, наподобяващи тези на речната екосистема. Месец покъсно първите от пуснатите от нас есетри достигнаха Черно море.

Продължиха проучванията ни за местата на размножаване на есетрите, с които целим да
можем да ги опазим по-добре. Учените на WWF прекарват часове наред, от пролетта до средата
на лятото, при тежки условия, в търсене на новоизлюпени есетри. Те правят изчисления и
измервания, така че да определят къде са се излюпили, а ако успеятда хванат някоя есетра я
маркират, претеглят и пускат обратно в реката.
Продължи нашата работа с рибари и с институциите, ангажирани с опазването на
есетрите. Проведохме множество срещи с рибари и представители на институциите, които да
обогатят техните знания по темата и да ги ангажират още по-сериозно в опазването на
критично застрашените риби. Рибари се включиха и в изследванията ни по намиране на местата
за размножаване на есетрите. По време на тези изследвания, екипът ни улови, измери и пусна
над 100 малки чиги.

Публикувахме информационна брошура, предназначена за рибари. Наръчникът е озаглавен
„Всичко, което сте искали да знаете за риболова по Дунав, но все ви се е изплъзвало...“ Освен
че разкрива полезна информация за видовете риба по р. Дунав, той запознава читателите със
стари риболовни техники и обичаи, както и с най-съвременните добри практики от
Европейския съюз. Заедно с това изданието съдържа и последните новости около нормативната
уредба, засягаща рибарството, както и различни възможности за финансиране на сектора.

Отбелязахме Деня на Дунав с Природен триатлон „Свободен Дунав“ – събитие, чрез което
показахме на хората как, спортувайки, можем да научим от какво има нужда природата и как да
я опазваме още по-добре. По трасето имаше препятствия, които разказваха символично за
проблемите на реките и техните обитатели.

Представихме нов инструмент, който помага на компаниите да реагират при водни кризи.
Чрез нововъведението компаниите и финансовите институции имат уникалната възможност да
минимизират рисковете, свързани с водите, в своите операции по света. Така те вече ще могат
не само да преценяват опасностите от недостиг на питейна вода, екстремни наводнения, слаби
регулации, и потенциални социални конфликти, но и да предприемат конкретни мерки.
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Практика КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ

1. Справедлив преход в Източна и Южна Европа:
През 2019 г. WWF България продължи активната си работа по темата за справедливия преход.
Беше завършен основният резултат по проекта - доклад „Справедлив преход за въгледобивните
региони в Югозападна България. Сценарии за развитие“. Той е изработен на базата на
задълбочено социо-икономическо изследване и анализ на Югозападния въглищен регион и
съдържа 3 сценария за неговото развитие.
Завършен беше и документалният филм за справедливия преход в Югозападна България,
разказващ за проблемите свързани с въглищната индустрия там, както и за възможностите за
ново икономическо развитие. Премиерата на филма бе направена във френския културен
институт, както и на международна студентска среща в СУ „Св. Климент Охридски“. Филмът
беше показан и във Варна и Бургас на платнохода Рейнбоу на Грийнпийс.
Основен фокус в дейностите на WWF България по темата през 2019 г. беше работата със
заинтересованите страни.
Проведени бяха 2 пътувания за обмяна на опит – в Югозападна България, организирано заедно с
общините Перник и Бобов дол, и в Горна Силезия, Полша. На визитите присъстваха делегации
от четирите държави на проекта - България, Германия, Гърция и Полша. Сред участниците в
пътуванията, освен представители на WWF, бяха и местни власти, синдикати, национални
институции, граждански организации и медии. Специализирани репортажи за двете събития бяха
излъчени по bTV Репортерите и централната емисия новини на bTV.
Състоя се и публична среща със заинтересованите страни в Бобов дол, на която беше официално
представен доклада на WWF България за справедливия преход в Югозападна България.
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2. Региони и общини към справедлив преход
През 2019 г. WWF България, заедно с WWF Германия, WWF Гърция и WWF Полша, подготви
продължението на проект „Справедлив преход в Източна и Южна Европа“. С новия проект WWF
България цели да продължи работата си за справедлив преход в Югозападна България, но също
така и да започне официалното си сътрудничество по темата в региона на област Стара Загора.
Основна цел на проекта е анализирането на възможностите за създаване на работни места във
въглищните региони на България, Гърция и Полша, както и определянето на ролята на малките
и средни предприятия за устойчивия преход, чрез изготвяне на локализационно-инвестиционни
проучвания за създаване на нови, устойчиви работни места.
Проектът цели и допълнително изграждане на капацитет на междуинституционално и местно
ниво, както и още по-голямо ангажиране на отговорните институции относно справедливия
преход.

3. Развитие на биоикономиката – проект CELEBio:
WWF България работи активно и за устойчивото оползотворяване на биомасата. През
изминалата година започна работата ни по проект CELEBio, целящ популяризирането на
биоикономиката в страните от Централна и Източна Европа.
Основната цел на проекта е да допринесе за засилване на дейностите, свързани с биоикономиката
и устойчиво управление на биомасата в България, Чехия, Хърватия, Унгария, Словакия и
Словения.
За тази цел екипът по проекта CELEBio ще подкрепи създаването на мрежа от посланици
(основно от страна на бизнеса), които да разпространяват информация за предлаганите
възможности от Bio-based Industries Consortium (BIC) и партньорството на консорциума с
Европейския съюз - Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU).
Започна изработването и на един от основните резултати по проекта – подробен доклад във всяка
от целевите държави, засягащи био-базираните предприятия, потенциала в тази област, както и
наличното количество на биомаса във всички нейни аспекти и устойчивото ѝ управление,
нейната логистиката и разходи, както и бизнес възможностите свързани с нея - всичко това
оценено чрез SWOT анализ.
Предстои и изработването на подробни доклади включващи заинтересованите от развитието на
биоикономиката страни (бизнеси) във всяка от целевите държави, както и подготовката на
планове за действие за развитие биоикономика, чрез които да се насърчи внедряването на биобазирани технологии във всяка от държавите.

4. Резултати във връзка с Обща селскостопанска политика (ОСП)
През 2019 г., WWF България участва в работния процес при финализиране на два SWOT анализа
на двете преходни програми (ОСП) за периода 2007-2018 г. Тези два анализа ще послужат като
основа за разработването на Национален стратегически план (НПР), който ще бъде ядрото на
следващото развитие на Общата селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027.
14

Първият SWOT анализ беше съсредоточен върху състоянието на селското стопанство и
хранително-вкусовата промишленост, разработен от Института по аграрна икономика - София.
Вторият SWOT анализ е фокусиран върху резултатите от зелените схеми и мерки в ОСП (20072018) и е разработен от Аграрен университет - Пловдив. В рамките на работните процеси
разработихме наши становища и препоръки, повечето от които бяха приети.
През 2019 г. двама представители от WWF бяха одобрени за включване в Тематичната работна
група (ТРГ) за разработване на Национален стратегически план за земеделие и развитие на
селските райони 2021-2027 г., който план ще изготви рамката на следващата ОСП.
През календарната 2019 г. разработихме две компенсаторни мерки за следващата ОСП, които
бяха преведени на английски език и изпратени до европейския, румънския и унгарския офиси на
WWF.
Първата компенсаторна мярка е: ,,Плащане за екосистемна услуга опрашване“. Втората
компенсаторна мярка е: ,,Плащане за горски екосистемни услуги“
В края на 2019 г. заедно с БДЗП изпратихме официално отрицателно становище до Европейската
комисия относно решението на тринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР
2014-2020 г., с което не одобряваме прехвърляне на средства от нестартиралите горски мерки
към други мерки в същата програма. Благодарение на изпратеното становище, МЗХГ започна
разработване на план за действие за бързо стартиране на горските мерки със стартирането на
следващата ОСП.
След дългогодишно оказване на натиск от страна на WWF, през 2019 г., стартираха мерките за
„Залесяване и поддръжка“ от мярка „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване
жизнеспособността на горите и мярката за напояване извън земеделските стопанства, чиято цел
е намаляване загубата на вода над 50% и спиране кражбата на вода за напояване.
Във връзка с политиките по ОСП през календарната 2019 г. изпратихме 18 писма и становища
до ТРГ в МЗХГ, МОСВ и Европейска комисия.

5. Резултати в областта на климатичните и енергийни политики
През 2019 г. WWF изготви специализирано становище относно Интегрирания Национален план
Климат и Енергетика 2030 г. за България. Основният акцент на становището за Плана, бе да се
извърши задължително стратегическа екологична оценка, защото Планът залагаше увеличение с
44% ползването на горска биомаса като възобновяем енергиен източник. Бяха разработени
няколко проекта. Заедно с партньори бяха проведени десетки формални и неформални срещи с
всички заинтересовани страни, както в България, така и в редица държави членки, за да може
към финалния вариант на този документ, да не се залага ползването на горска маса като
единствен биобазиран източник на енергия, но също, ако това става, то да бъде след
извършването на екологична оценка. Този резултат бе постигнат към окончателната версия на
изготвянето на Плана през февруари 2020 г, а месец по-късно МОСВ постанови, че Планът не
може да бъде финално одобрен за изпълнение, без извършването на екологична оценка. Този
подход, иницииран от WWF България, бе приложен от редица други държави членки със сходна
проблематика като Чехия, Гърция, Словакия, Румъния и др.
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Практика 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 2019 г. WWF България разработва „Практика ПАЗАРИ“ основно в две направления:
Проектът „Полезната риба“ 2018-2020
Опазване на океаните чрез устойчиво потребление на морска храна
Част от работата на WWF България в посока на развитие на устойчиви пазарни практики и
отговорно потребителско поведение се реализира чрез участието ни в голям международен
проект „Полезната риба 2“ (Responsible seafood consumption for the benefit of people, oceans and
climate – Fish Forward 2). Той е съфинансиран от Европейския съюз и обхваща партньори от общо
17 държави, сред които предимно държави от ЕС, но и редица развиващи се страни (Индия,
Филипините, Турция, Тунис, Южна Африка).
Проектът „Полезната риба“ работи за повишаване на осведомеността за устойчивото
потребление на риба и морска храна. Целта е да се постигне промяна както в потребителското
поведение и навици, така и в политиките за доставки на търговците. Идеята е тази трансформация
да се осъществи на база повишените осведоменост и разбиране относно ефектите на
потреблението и доставките върху хората и океаните в развиващите се страни и в Европа. Друго
направление на работа на проекта е прякото ангажиране и информиране на релевантните
институции по темата.
Свръхуловът, нелегалният риболов и климатичните промени оказват огромно влияние върху
океаните, биоразнообразието и поминъка на хората, които се препитават с отглеждане или улов
на риба и морски продукти. Ефектът е особено голям за рибарските общности в развиващите се
страни, откъдето ЕС внася значителни количества морска храна. Именно затова политиката на
доставки на търговците и информираният избор на потребителите имат голямо значение за
запазването на океана, морските ресурси и хората, които зависят от тях. Избирайки устойчиво
отгледана или уловена морска храна всички ние помагаме на природата и на себе си.
В България проектът реализира своите цели чрез дългосрочна информационна кампания за
устойчивото потребление на риба сред широката публика, ритейлърите и производителите на
рибни продукти. Кампанията стартира през 2018 г., а през 2019 г. продължи с динамични и
разнообразни дейности. Сред акцентите от тях са:
•

•
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Продължи разпространението на Рибен буквар 2.0 – специалният наръчник на WWF
България за устойчиво потребление на морска храна, който помага на потребителите да
направят информиран избор чрез използването на лесна цветова система. Вътре можете да
намерите и подробна информация за различните аспекти, които е важно да взимаме под
внимание, когато купуваме риба.
Чрез две нови видеа показахме на широката общественост два основни проблема: Изчезне ли
рибата, изчезват и хората (намаляването на рибата в световен мащаб влияе негативно върху

•

хората, които зависят от нея); Свръхуловът, нелегалният риболов и нарушаването на
човешките права често вървят ръка за ръка.
WWF България участва в много събития и фестивали с интерактивните инсталации „Фризер“
и „Корабче“ из цялата страна (София, Велико Търново, Габрово, Пловдив, Бургас, Варна),
чрез които стотици хора можаха по забавен начин да се информират относно устойчивата
консумация на морска храна. Някои от събитията бяха изпълнени съвместно с бизнеса. А на
Никулден 2019 г. организирахме символичен флашмоб в центъра на София, в който младежи,
облечени като рибари от различни държави по света, направиха шествие, което завърши със
снимки и информационна кампания в подлеза на Софийския университет.

•

•
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Кампанията продължи активно и в медиите. WWF България насочи общественото
внимание към Деня на рибната зависимост в ЕС – 9 юли. Тази дата символично отбелязва
деня от годината, след който Европейският съюз разчита само на внос на риба и морски
продукти от трети страни. Темата беше широко отразена в радиото, телевизията,
печатната и онлайн преса.
“На риба с WWF” – нова игра от кампанията, чрез която всеки може да провери своя
въглероден отпечатък от консумацията на морска храна. Играта дава много полезна
информация за някои видове риби, методите за улов и отглеждането им, за видовете
транспорт, чрез който морската храна стига до трапезата ни. Представяйки няколко
прости правила, играта предлага как да избягваме вредното влияние върху климата,
когато консумираме морски продукти.

•

За Никулден реализирахме и партньорство с кулинарния сайт 1001recepti.com и
направихме видео рецепта за никулденски шаран, чрез която разказахме на хората за
важността от избора ни на устойчива риба.

Кампанията по проект „Полезната риба“ в цифри: над 2 милиона души бяха достигнати чрез
различни комуникационни канали през 2019 г.
В допълнение към горните дейности WWF България продължи срещите си с бизнеса (основно
ритейл и ХОРЕКА сектора), чрез които информира за важността от предлагането на устойчива
морска храна на потребителите, както и представя и насърчава възможностите за подобряване
на политиките по отношение на доставката на морски продукти.

Проектът ЛЕНА
Местна икономика и опазване на природата в региона на река Дунав
Заедно с 13 партньора от седем дунавски държави вече две години и половина променяме
облика на районите, създавайки условия за събиране на билки, природосъобразно земеделие,
отговорен риболов, екологичен туризъм и устойчиво управление на защитените територии.
Чрез инструмента LENA (Местна икономика и опазване на природата в региона на река Дунав)
WWF работи с 11 защитени територии, покриващи повече от 375 000 ха и над 15 „Натура
2000“ зони, избрани поради забележителната си природна стойност и неизползван
икономически потенциал. Това засяга над половин милион души, много от които разполагат с
месечен доход между 200 и 500 евро.
Заедно с общините Белене и Иваново, работихме активно в природните паркове „Персина“ и
„Русенски Лом“, където развивахме устойчива транспортна инфраструктура. Благодарение на
WWF бяха закупени шест нови електро-велосипеда, които могат да се захранват с енергия от
две зарядни станции. А в Дунавския регион вече има и изградена мрежа от туристически
водачи. 97 гида от шест страни, сред които и България, преминаха обучение и ще вдъхнат нов
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живот на редица изоставени места по Дунавската велосипедна пътека между изворите на реката
в Донауешинген и делтата.
WWF подкрепя местните хора да запазят и развият производството на традиционни продукти.
Заедно с нашите партньори обучаваме земеделски производители как да прилагат методи за
добив, съвместими със защитата на околната среда. В резултат бяха брандирани екологично
устойчиви посеви като соя без ГМО, животински видове като черно словенско прасе, както и
редица компании в Природен парк „Комана“, Румъния.

КОМУНИКАЦИИ И МАРКЕТИНГ
През 2019 година продължихме международната кампания на WWF „Спаси Пирин“, като
основните ни усилия бяха фокусирани в емблематични съдебни дела за опазването на Пирин.
Обединените усилия на голям екип от сътрудници от България и ред други офиси на WWF
разказаха на света за уникалното богатство на Национален парк „Пирин“, но и за заплахата
уникалните гори на парка да бъдат сечени и ограбвани. След като през 2017 и 2018 г. близо
130 000 души от цял свят подкрепиха кампанията за Пирин, изпращайки имейл до премиера на
България с призив националният парк да бъде опазен от сечи и строежи, кампанията стана
много популярна в България. Над 10 български града участваха с акции в нея, а опазването на
Пирин се превърна в емблема на природозащитата, ангажирайки хиляди хора, множество
медии, политици и отговорни институции. Кампанията продължава.
За 2019 г. имахме близо 2200 медийни публикации в български медии. Активно ни подкрепят –
като доброволци, дарители, последователи в социални мрежи, над 180 000 човека, като само в
двете ни Facebook страници имаме над 90 000 последователи (WWF Bulgaria и Кампания
„Гората не е само дървесина“), плюс близо 5 000 в Туитър и Инстаграм. На сайтовете на
организацията публикувахме годишно над 100 нови публикации и през 2019 г. те са били
посетени от около 170 000 души. Пуснахме 81 съобщения към медиите.
Абонатите, които получават редовния месечен бюлетин на организацията, са над 6000, а броят
на хората, заявили се да доброволстват за WWF България e над 500 души. Организирахме и
взехме участие в над 40 обществени събития.
Кампанията ни SOS Rivers спечели награди на престижни конкурси като ФАРА и Effie.
През 2019 г. най-голямата международна кампания на WWF - Часът на Земята, разшири
фокуса си, за да насочи внимание към опазване на биоразнообразието.
По време на Часа на Земята милиони хора от целия свят символично изгасяват осветлението в
домовете си за един час, а знакови сгради притъмняват. Така всички отправяме призив за поустойчиво бъдеще. Това е най-мащабната „зелена“ акция в света. Тя стартира през 2007 г. и се
трансформира в глобално общество, убедено в устойчивото бъдеще на планетата. Часът на
Земята дава възможност на всеки човек да разбере какво влияние имат малките постъпки върху
голямата планета и как може да използва силата си, за да се справи с климатичните промени.
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В инициативата се включиха над 70 български общини, както и Организация на българските
скаути. Посланието за опазване на околната среда срещна огромен интерес в София, където
„Часът на Земята“ продължи през целия ден. Под мотото „Свържи се с природата“ програмата
започна още от сутринта. Фермерският пазар „От нашата ферма – с любов за вас!“ предложи на
посетителите богато разнообразие от екологични храни на малки производители от цяла
България, мобилни пунктове за рециклиране на текстил, стара техника и опасни отпадъци
функционираха цял ден на площад „Батенберг“.
Кулминацията на честванията се състоя в градинката пред Народния театър „Иван Вазов“,
където софиянци и гости на столицата се присъединиха към WWF в символичното изключване
на светлините и се насладиха на акустичен концерт, както и на традиционното огнено шоу.
За любителите на суровата природна красота, WWF и Българската асоциация за ски в свободен
и екстремен стил организираха специално нощно изкачване на Черни връх. В него се включиха
450 човека. Освен приятно изживяване, нощният поход имаше и своята благородна кауза – да
подчертае неразривната връзка между човека и природата и да привлече общественото
внимание към нуждата горите, въздуха и чистата вода да бъдат възможно най-добре защитени.

Дарителска програма на WWF България – 2019 г.
Малко над 2100 души станаха индивидуални дарители на WWF в полза на любимите си каузи –
съхраняване на вековните гори в България, подкрепа за природощадящи бизнеси, защита на
Национален парк „Пирин“, опазване на дивите тигри в Азия.
Събраните средства от онлайн дарения на адрес www.spasetedivatapriroda.bg възлизат на 38 000
лв.
Събраните приходи от продажби на продукти онлайн на адрес www.shop.spasetedivatapriroda.bg
или на щанд възлизат на 32 000 лв.
Няколко компании също ни подкрепиха в опазването на ценната българска природа и се
включиха като дарители през календарната 2019 г.
Общите средства, дарени от тези компании, са 82 000 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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WWF НАКРАТКО

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 ДунавскоКарпатската 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.
Сдружението е със седалище в София, има 35 служители и над 500 доброволци.
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2019г.
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за годината, завършваща на 31 декември 2019
ЗА НЕСТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

2019
Приходи от дейността
Приходи от финансирания

1,928,159

Приходи от дарения
Всичко приходи от дейността

621,972
2,550,131

Разходи по проекти
Разходи за материали

8,230

Разходи за външни услуги

200,864

Разходи за консултанти

421,286

Разходи за персонала

1,241,223

Разходи за амортизация

34,855

Разходи за срещи и обучения

73,206

Разходи за командировки
Разходи за офис и комуникации

131,888
99,031

Разходи за връзка с обществеността и медиите

179,667

Други оперативни разходи

159,880

Всичко разходи от дейността

2,550,131

Резултат от нестопанската дейност

0

Печалба от стопанска дейност

0

Резултат от дейността

0
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