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WWF В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2012 г.
Изминалата 2012 г. беше динамична не само по отношение на природозащитния
сектор, но и на демократичните граждански процеси. Събития като ветото върху
поправките в Закона за горите през месец юни и събарянето на незаконните
постройки на къмпинг Златна перла през есента са движение напред не само в
посока на опазването на природата, но и в развитието на гражданското общество
като цяло.
През изминалата година WWF продължи работата си по опазването на водните
ресурси и влажните зони, като тя беше белязана с три ключови момента:
приключването на възстановяването на блатото Кайкуша в природен парк Персина,
обявяването на нова защитена местност в землището на река Веселина,
подготовката на проекта за обявяване на три нови, защитени от Рамскарската
конвенция трансгранични влажни места. Заедно с експерти от Коалиция „За да
остане природа в България“, WWF спомогна да бъде предотвратено изсичането на
4500 ха крайречни гори, като успяхме да стопираме поправки в нормативната база,
които биха позволили това.
Работата на експертите на WWF направи възможна ключова промяна в законовата
среда в България: през октомври 2012 г. излезе Решение на Комитета по прилагане
на Орхуската конвенция, което обяви основни текстове на Закона за устройство на
територията (ЗУТ) за накърняващи правото на гражданите за участие и достъп до
правосъдие при устройството на територията.
Тази година беше изключително важна и по отношение на опазването на горите,
като WWF съсредоточи усилия в опазването на вековните гори. Съставляващи помалко от 5% от всички гори на страната, те съхраняват ценно и рядко
биоразнообразие. Целта на организацията е да провокира ангажираност в
обществото и частния сектор и да ги стимулира към предприемане на реални стъпки
за защита на този важен ресурс.
2012 г. е годината, която беше важна и по отношение на реализацията на един от
основните проекти на WWF: "Опазване и възстановяване на 11 типа природни
местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори",
който се съфинансира по програма ЛАЙФ+ на ЕС. Изпълняван с помощта на

корпоративни партньори, този проект е най-големия от този вид до момента и
предоставя възможности за възстановяване на близо 80 ха с местни растителни и
дървесни видове.
През 2012 г. WWF отбеляза напредък и друга важна дейност: опазването на
есетровите риби. В миналото българската акватория е приютявала шест различни
вида от тях. В момента два от тези видове са изчезнали, а останалите са критично
застрашени.
През тази година WWF отново организира поредните издания на кампаниите Часът
на Земята, който се състоя на 31 март и Националният ден на природните паркове,
който се проведе през юни. Различни по своите цели и обхват, и двете кампании
разчитат на ресурса на доброволците, за които опазването на околната среда е
лична мисия. Положително е, че през тази година броят на нашите поддръжници се
увеличи, като за пореден път доказа, че българското общество все повече
възприема защитата на природата като кауза.
Веселина Кавръкова,
Програмен ръководител на WWF Дунавско-Карпатска програма България

1. ГОРИ
През 2012 г. в рамките на програма „Гори“ на WWF бяха извършени серия от
дейности за подпомагане на отговорното управление на горите чрез предоставяне
на техническа и финансова помощ за горска сертификация по системата FSC. Беше
оказана подкрепа за сертифициране на управлението на гори на няколко Районни
дирекции по горите: Шумен, Бургас, Благоевград, Кюстендил, Пловдив, София и
Берковица. В това число са идентифицирани и картирани гори с висока
консервационна стойност (ГВКС) и проведени обучения на служители по горите по
темите горска сертификация и отговорно управление на горите, ГВКС,
природосъобразни лесовъдски практики). Освен това, бяха предоставени редица
методически указания и насоки.
През изминалата година експертите на програма „Гори“ подпомогнаха фирми и
предприятия от дървообработващата и дървопреработвателната промишленост да
се сертифицират по системата FSC. Помощта се изразява основно в предоставяне
на консултации, методически указания и обучения по СоС сертификация.
През изминалите месеци стартира камерална и теренна работа по идентифициране
на потенциални стари гори, попълването на база данни, както и разработване на
методика за установяване на индекса на гори във фаза на старост. Като част от
работата във връзка с кампанията за опазване на вековните гори, в страната бяха
проведени и серия от кръгли маси и семинари с участие на заинтересованите
страни, лекции и презентации, разработени и произведени различен набор от
информационни материали по темата.
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Теренно посещение в района на Централен Балкан (ДЛС Росица), септември 2012г
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Стара букова гора, планина Плана
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Практическо упражнение по определяне на дървесни видове с децата от Зооклуб Ной към
Столичния зоопарк
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Членовете на Зооклуб Ной към Софийския Зоопарк по време на лекция за горите и дървесните
видове

Представители на програма „Гори“ взеха участие в провеждането на Европейски
барометър 2012 (EU Barometer 2012). Той представлява оценка относно прилагането
на изискванията, произтичащи от европейското законодателство, в т.ч. Плана за
действие на ЕС за прилагане на законодателството в областта на горите,
управлението и търговията (FLEGT), Регламента за прилагане на законодателството
в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT) и Регламент № 995/2010
на европейския парламент и на съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на
задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия
от дървен материал (EU Timber Regulation). Официалните резултати са публикувани
на следния линк:
http://barometer.wwf.org.uk/what_we_do/government_barometer/scores_by_country/
През изминалата година беше финализирана оценката на риска за контролирана
дървесина. Тя е осъществена на национално ниво за горите и обхваща следните пет
категории:
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консервационна стойност, промяна на предназначението на естествени гори и
генетично модифицирани дървета. Резултатите от оценката сочат, че България е с
неустановен риск за четири от категориите, като изключение прави само петата –
ГМО, където страната ни е с нисък риск. Оценката на риска за контролирана
дървесина за България е качена на сайта на Световния горски регистър (Global
Forest Registry) и от влизането й в сила е задължителна за спазване от
акредитираните сертификационни органи и сертифицираните предприятия в
процеса на FSC CoC (сертифициране за проследяване веригата на произход) и
снабдяване с FSC CW (контролирана дървесина).
В рамките на годината продължи и работата по подобряване на горското
законодателство, в т. ч. по Закона за горите и поднормативните актове, както и
участието в разработването на Национална стратегия за развитие на горския сектор
за периода 2014 – 2020 г. Представители на горската програма на WWF взеха
участие в различни мероприятия, форуми и други събития с горска тематика.

2. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И НАТУРА 2000
Проектът "Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край
реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори" се съфинансира по
програма ЛАЙФ+ на ЕС. Координиращ бенефициент е Изпълнителна агенция по
горите, а партньори са дирекциите на десетте природни парка (Българка, Витоша,
Врачански Балкан, Златни пясъци, Персина, Рилски Манастир, Русенски Лом,
Сините Камъни, Странджа и Шуменско плато, както и Горска семеконтролна станция
- София, Тополово стопанство – Пазарджик).
2012 г. е третата година на изпълнение на проекта. През тази години приключиха
всички

подготвителни

дейности.
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ще
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извършват

възстановителните дейности са избрани, а технологичните планове за залесяване
са разработени и одобрени от страна на регионалните дирекции по горите и
регионалните инспекции по околна среда. Програмите за възстановяване на
растителните видове са разработени и съгласувани с Министерство на околната
среда (МОСВ).
Всички консервационни дейности са в ход. Чужди видове като акация, аморфа и
японска райнутрия са премахнати от четири защитени зони на проекта на обща
площ от 43,48 ха. Основната консервационна дейност С1.3, която е свързана с
възстановяването на горски местообитания и залесяване вече е в напреднала фаза
в четири от шестте проектни зони, в които е планирана. 21,3 ха от общо
планираните 80,6 ха вече са залесени. В останалите две зони, дейност С1.3. ще се
осъществява до пролетта на 2013 г. В проектна зона Странджа през 2010 г. и 2011
г. по метода за отглеждане на млади гори са отгледани общо 63,8 ха. От общо
планираните 13 вида редки растения за възстановяване по дейност С2, девет вече
са имали първото си внасяне в природата в три от общо четирите за дейността
проектни зони. Млади растения от осем вида се отглеждат в разсадници.
Във връзка с изпълнението на дейност С3 „Защита на целевите местообитания“
чрез специализирана инфраструктура са изградени 13 нови и са ремонтирани
седем туристически къта, ремонтирани са два туристически маршрута във всички
10 проектни зони. Построени са и 23 нови и са ремонтирани 10 дървени моста, 75
информационни табели, 142 насочващи табели, 420 м. огради и 210.9 м. дървени
скари. В трите поредни години от началото на проекта е проведен Национален ден

на природните паркове. Той се организира в рамките на дейност С4 „Премахване на
антропогенни отпадъци от целевите местообитания“. В неговите рамки общо 8400
доброволци събраха 36 тона отпадъци от природните паркове. Тенденцията е
увеличаване броя на доброволците и намаляване количеството на отпадъците.
Комуникационните дейности също са в ход като се поддържа интернет страница на
проекта, обучение по добро горско стопанисване на държавни и недържавни горски
собственици, работа с национални и регионални медии, отбелязване на 20
годишнината на програма ЛАЙФ и директивата за природните местообитания.
Проектът продължава до юни 2014 г.

© ДПП Врачански Балкан
Залесяване във Врачански Балкан

© Тополово стопанство Пазарджик
Създаване на тополов маточник
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Странджа, рододендрон

© ДПП Странджа
Странджанска боровинка
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Странджанска боровинка

Представителство на екологичните НПО в комитета за наблюдение по ОПОС
Като представител на екологичните НПО в комитет за наблюдение по ОПОС 2007 –
2013, представител на WWF участва в пролетното и есенното заседание на
комитета. Задачите му са да разпространява информация за материалите по ОПОС,
предоставени от Управляващия орган, събиране на становища от колегите и
представянето им на заседанията. В настоящия финансов период НПО
представителите са без право на глас.
Работа по проблеми на опазването на моделни защитени територии
Природен парк Българка
През 2012 г. Министерство на околната среда и водите издаде решение по оценка
на въздействие на околната среда на проект за обходен път на Габрово и тунел под
Шипка. Той трябва да премине през най-дивата част на природния парк, като МОСВ
не разглежда алтернативата за дълъг тунел, която е била заложена от Фонд
Републиканска пътна инфраструктура през 2008 г. Одобрен е къс тунел, който
означава, че ще се изгражда път по долината на Козята река, което ще има
отрицателно въздействие върху много от видовете и местообитанията, обект на
защита в парка, като мечка, вълк, крайречни местообитания е др. WWF води дело за
отхвърляне на решението на МОСВ, като целта е в проекта да се разгледат
равностойно всички алтернативи, включително и тази за дълга тунел, 7,4 км. който
ще позволи целият трафик да минава под земята и да не се засяга природата на
парка.
Национален парк Рила
Продължи работата по неутрализирането на една от основните заплахи за парка, а
именно, изграждането на ски зона в района на седемте Рилски езера, чиито
елементи вече са или изградени или са в процес на планиране. Изграден елемент на
ски зоната е лифтът хижа Пионерска – хижа Рилски езера, който действа от 2009 г,
като по данни на ДНП Рила в резултат от експлоатацията му антропогенния натиск
върху екосистемата на седемте рилски езера се е увеличил от 3-4 000 души на
сезон до 120 000 души. Наред с това е в ход одобрението на подробен устройствен
план на село Паничище, който предвижда изграждането на база с 5000 легла.
Действията на WWF включват обжалване на решенията за одобрение на ПУП на
Паничище, както и жалба в ГД Околна среда заради липса на оценка за
съвместимост на лифта с Натура 2000 място Рила.

Национален парк Пирин
През 2012-2013 г. WWF участва активно с административни и публични действия за
спиране на промяната на Плана за управление на Национален парк Пирин по
предложение на община Банско, с което се прави опит за узаконяване на всички
нарушения при изграждането на ски зона Банско в периода 2001-2012 г. и за
създаване на възможности за неограничено застрояване с техническа и спортна
инфраструктура в три от зоните на парка. Изпратени са становища до МОСВ, МС, ЕК
и ЮНЕСКО, както и са организирани публични изяви, отразени в медиите в защита
на Националния парк. Допълнително WWF участва в експертни срещи в МОСВ на
които бяха представени детайлни анализи за нарушенията в ски зона Банско,
довели до увреждането на природата в националния парк и възможностите за
справяне с проблема чрез повишаване на прозрачността, търсене на конкретна
отговорност от виновните лица и разработването на стратегически документи за
устойчиво развитие на туризма в унисон с природозащитните цели на парка.
3. ВОДИ
През изминалата година експертите на WWF участваха редовно и активно в редица
срещи по повод проекта „Подобряване на корабоплаването в българо-румънския
участък на река Дунав“. Във всички наши действия ние отстоявахме принципното си
разбиране, че подобен мащабен и дългосрочен трансграничен проект, който има
вероятно да окаже необратимо негативно въздействие върху околната среда, но и
върху икономиката и живота на хората покрай реката, следва да се реализира само
след задълбочен анализ. При нашите срещи ние настоявахме за повече
прозрачност, детайлно изследване на уврежданията върху природата, обсъждане на
съществуващи транспортни алтернативи и съблюдаване на принципите на
Стратегията на Европейския Съюз за Дунавския регион. Въпреки нашите усилия все
още не виждаме необходимата откритост и гражданско участие в този процес, нито
сме убедени, че той отговаря на стандартите за устойчивото развитие за опазване
на природата и за задоволяване на реалните нужди на местното население.

© Александър Иванов
Долен Дунав

След близо половин година упорита и последователна работа, експертите на WWF
и техните колеги от други неправителствени организации успяха да премахнат
заплахата за 4500 ха крайдунавски гори. Реалното изсичане на тези площи бе
допуснато с една от най-скандалните законови поправки в последните години, но с
много усилия добрата новина за преодоляната опасност дойде на 1 март, след като
Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии,
определяща и сервитута на Дунавските диги беше възстановена в старата си
редакция.

© WWF
Крайречни гори

През изминалата година WWF поде действия и в областта на опазването на реките
в България от прекомерно застрояване. Организацията обжалва в съда решение на
МОСВ, с което бе допуснато застрояването на легендарния Искърски пролом с
четири водноелектрически централи в корито на реката. Тези опасни съоръжения са
получили разрешение в разрез с разпоредбите на Закона за водите, Плана за
управление на речния байсен, Статута на зоните по Натура 2000 и Плана за
управление на природен парк Врачански Балкан. WWF информира широката
общественост за тези скандални действия на администрацията в защитените зони
на страната ни и ще продължи да разяснява проблемите, причинени от
безконтролното разширяване на хидроенергетиката.
През 2012 стартираха и два големи проекта, посветени на опазването на редките и
застрашени есетри.
През януари започна изпълнението на проект, финансиран по програма ОПОС 20072013, включващ подобряване на нормативната база и повишаване на капацитета и
информираността на заинтересованите страни, допълване на наличната научна
информация чрез теренни изследвания с цел създаване на ефективни мерки за

защита на ключови за есетрите места, както и размножаването на минимум 50 000
личинки на есетри, отглеждането и пускането им обратно в Дунав.
По-късно през септември стартира комуникационен проект, финансиран по програма
ЛАЙФ+ и насочен към повишаване на осведомеността относно свръхексплоатацията
на дунавските есетри, който се изпълнява съвместно с WWF- Австрия и WWFРумъния.
През отчетния период бяха събрани и качени он-лайн голям брой документи,
касаещи есетрите, в т.ч. научни публикации, нормативна база от България, Румъния,
ЕС и други международни и стратегически документи, планове за действие и други.
(http://www.wwf.bg/what_we_do/rivers/sturgeons/).
Стартира и първото по рода си проучване на познаваемостта и проблемите с
опазване на есетрите в България, резултатите от което ще бъдат готови в началото
на 2013 г.
Успешно започна и подготовката на голяма международна работна среща
„Дунавските есетри“, която ще се проведе през януари 2013 г.

4. ПРИРОДА И ПРОСПЕРИТЕТ/ПУБЛИЧНИ ФОНДОВЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА
През 2012 година WWF продължи активно да работи над практическото приложение
на концепцията за екосистемни услуги в басейна на река Дунав. Екипът ни
разработи три вида плащания за екосистемни услуги, целящи опазването на
влажните зони, на биологичното разнообразие и местообитанията на застрашени
видове, намаляване на екологичния отпечатък на сектор "Аквакултури" в страната и
участва активно в разработването на плащания за екосистемни услуги в Румъния.
WWF събра за първи път български и международни експерти от три континента:
Китай, Бразилия, Перу, Южна Африка, Мароко, Франция, Германия, за да обменят
идеи

и

опит

в

оценката,

остойностяването

на

екосистемните

услуги

и

разработването и прилагането на икономически инструменти за тяхното опазване.
WWF с помощта на експерти направи оценка и остойностяване на въглеродния
капацитет на горските и тревни екосистеми, като екосистемна услуга на една
защитена територия в страната, която е един пример за една малка част от
икономическите ползи от защитените територии.
През 2012 г. статира инициативата за отговорен туризъм в Русенски Лом.
Инициативата за отговорен туризъм в Русенски Лом, която обединява усилията на
бизнеса, сдруженията и публичната администрация за опазване на дивата природа
и видове територията на природния парк.
Целта на инициативата е да се въвлекат туристите и предприемачите в сферата на
туризма, като едни от ползвателите на ползите от природата на Русенски Лом в
нейното опазване и стопанисване.
В инициативата към момента са включени следните партньори: вила "Ангел", с.
Кошов, къща за гости "Еделвайс", гр. Две Могили, хотел "Кладенеца", с. Иваново,
хотел "Черния щъркел", с. Нисово, Русенски клуб за пътешествия "Бяла звезда", гр.
Русе, туристическа агенция "Салвиния" ООД, гр. Тутракан, Туристическо дружество
"Приста", гр. Русе и Спортно туристическо и природозащитно дружество “Академик”
– Русе.
Инциативата се базира на Рамково партньорско споразумение за организиране на
финансирането на поддръжката и опазването на използвани природни ресурси
(екосистемни услуги), който представлява първият по рода си юридически документ
за уреждането на позлването и плащанията за екосистемни услуги в България.

Инициативата за отговорен туризъм в своята същност представлява схема за
плащания за културните услуги (естетическа и рекреационна стойност), които
природните екосистеми на Русенски Лом предоставя на всички свои посетители и
гости. Концепцията на схемата за плащания за културни екосистемни услуги и
иницитивата, както и всички съпътстващи документи са разработени от WWF в
България по проект „Насърчаване на схеми за устойчиво финансиране и за
плащания за екосистемни услуги (ПЕС) в басейна на река Дунав”. Проектът се
изпълнява от WWF Дунавско-Карпатска програма с финансовата подкрепа на UNEP
GEF и Европейската комисия.
WWF стартира два нови проекта фокусирани върху оценката, картирането и
остойностяването на екосистемните услуги, и реализирането на икономически
инструменти за възстановяването, опазването и устойчивото управление на
природните системи и ползите от тях, в т.ч. плащания за екосистемни услуги.
Проектът "Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските
райони", се фокусира в три нови района - природните паркове "Българка",
"Врачански балкан" и защитена зона "Западна Стара планина" от мрежата Натура
2000. Проектът се подкрепя финансово от правителството на Швейцария чрез
Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Целта на
проекта е определяне на ексосистемните услуги в пилотните райони и оценка и
прилагане на схеми за плащания за пет избрани приоритени такива. В допълнение
ще бъдат разработени и въведени финансови механизми, които ще имат за цел да
повишат местните приходи за защитените територии.
WWF участва в научен проект Operational Potential of Ecosystem Research
Applications, финансиран по Седма рамкова програма на ЕК, който се изпълява от
консорциум от научни организации и институти, НПО и малки и средни предприятия.
Целта на проекта е да направи връзка между науката и практиката в областта на
екосистемите и ползите от тях. WWF ще даде своя принос в изпробването на
различни научни приложения в един пилотен район в страната - природен парк
Персина - за остойностяването на социалноикономическите ползи от влажните зони
и тяхното възстановяване, опазване и устойчиво управление. Природен парк
Персина е единствения пилотен район за басейна на река Дунав.
През годината продължи работата на WWF по отношение на формиране и
прилагане на отговорни към околната среда политики. „Позеленяването“ на общия

европейски бюджет 2014-2020 и ОСП, развитието на „зелена“ икономика и „зелени“
работни места бяха сред приоритетните послания изпратени към Европейската
Комисия, Парламента на Европа и Съвета на министрите. Седмицата на
земеделието в Брюксел беше отбелязана чрез участието на български фермери от
Плевенска област, които представиха своите ферми, където опазват редки тревни
местообитания и застрашени породи животни и отглеждат по биологичен начин
зърнени култури, лозя и др.
Множество срещи с представители на ЕК, и български депутати в ЕП бяха акцента
на дейностите насочени към лобиране за отделянето на повече средства от
европейските фондове за опазване на околната среда и биоразнообразието,
финасирането на Натура 2000 и опазването на водите, развитието на енергийно
ефективна икономика и др.
Представителите на WWF са сред участниците в тематичните работни групи за
разработване на програмите на България за следващия планов период 2014-2020 г.

5. КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ
Дейностите в областта на лобирането и политиките бяха разнообразни и широкообхватни,
като основно се изразяваха в следното:
•

Финализиране на Третия национален план за действие по изменение на климата
(НПДИК)

•

Презентации за представяне целите на новата директива за енергийните ефективност
различни партньорски мероприятия

•

Участие в НПО работни групи на европейско ниво за лобиране и изготвяне на новата
директива за енергийна ефективност

•

Участие в глобалната среща на WWF на експертите, работещи по темата за
климатичните промени и политиките в тази област

•

Изработване на становища по законопроекта за климата и тяхната защита и лобиране в
МОСВ и парламентарни комисии

•

Стартиране и лобизъм за новата стратегия за Адаптация на Бългрия

•

Продължаване на партньорството с ВЕИ асоциациите по промените, касаещи новия
закон за ВЕИ и Националния план за действие за ВЕИ плюс Закона за енергетиката

•

Изграждане на капацитет на Коалиция за климата в партньорство с европейски мрежи и
НПО лидери в областта на климатичните промени, активна работа в областта на
въглищата от името на Коалицията, срещи с водещи европейски НПО работещи по
темата

•

Кръгла маса с всички ресорни институции под егидата на Кристалина Георгиева и
националния омбудсман за приоритизирането на климата към отделните ресори и
министерства

•

Официални писма до институциите по различните местни и глобални теми

•

Работа и привличане на партньорски организации работещи по темата за климата към
коалицията за Климата – България, от НПО и бизнеса

•

Изработване на позиции по темата за ядрената енергетика във връзка с кампанията за
референдума в началото на 2013 г.

•

Официални срещи с посолства по темата за климата като Британско и Немско посолство

•

Изготвяне на официална позиция за резултата от срещата на върха в Доха
През цялата година имаше участия в различни области, и различни дейности, като някои
от основните бяха:

•

Лекции, презентации и дискусии за обсъждане на изменението на климата в Нов
български университет, Софийския университет и различни столични училища

•

Mobility week кампания в София

•

Представяне на барометъра за климатичните политики – версия 2012, сравняващ къде е
България на ниво политики и тяхната реализация в страната за климатичните промени

•

Представянето на climate change performance index за България – инструмент даващ
реалната оценка какво България прави за климата на всички нива

•

Създаване на нова антиядрена коалиция

•

Презентации и обучения, както и международни срещи в страната и извън България
През цялата година се наблюдаваше постоянно медийно отразяване по темата за
климата, като резултатът са над 35 публикации и интервюта във водещи традиционни
социални и уеб базирани медии.
Проектите бяха основната дейност в областта на климатичните промени, като
разработването на нови предложения е неизменна част от текущата работа на WWF:

През 2012 г. приключи изпълнението на проекта за възстановяването на влажните зони и
създаването на икономическите ползи от тях на територията на ПП Персина. В края на
годината започна и изработване и съгласуване с МОСВ на план за добив на тръстика от
Защитена местност Кайкуша.
През 2012 г. стартира и новия проект RePowerMap, насочен към работата с местните
общности за създаването на интерактивна карта – инструмент за капацитета за ВЕИ в
различните точки, а също и създаване на общи интереси и а не противопоставяне за
развитието на ВЕИ и ЕЕ сектора.
Продължи и активната работа по проект CovenantCapaCity с конкретни обучения и срещи,
целящи изграждането на капацитет в 14 български общини за изработят планове за
устойчиво ползване на енергията

6. КОМУНИКАЦИИ, МАРКЕТИНГ И ФОНДОНАБИРАНЕ
През 2012 г. комуникационната работа на WWF беше разделена в няколко
направления. Организацията взе активно участие в работата по Закона за горите,
чиято работа в това направление се изразяваше в редовно информиране на
обществото и медиите за стъпките, които предприемаме в посока на защититата на
този национален ресурс.
На 31 март се проведе поредното издание на Часът на Земята, което тази година
привлече над 70 града и общини, много държавни институции и компании, десетки
хиляди граждани.
Така кампанията, която започна в Австралия през 2007 г. като инициатива за борба с
климатичните промени, през 2012 г. вече е традиция, която се занимава с широк
набор от консервационни проблеми в световен мащаб. България беше една от
страните, които допринесоха за тази трансформация.

© Яна Събева
Събитие за Часът на Земята през Народния театър Иван Вазов

© WWF
Часът на Земята 2012

През 2012 г. се проведе петото поредно издание на инициативата Национален ден
на природните паркове. Акцията, която се провежда съвместно с WWF и GLOBUL и
администрациите на 11 природни парка в България събра над 2200 доброволци,
които събраха около 10 тона отпадъци, ремонтираха места за отдих и друга
туристическа инфраструктура.

©ДПП Сините камъни
Освен почистването, по време на Деня на прироните паркове беше ремонтирана и много инфраструктура

©ДПП Българка

През годината WWF засили работата си с копративния сектор, като започна да
изпълнява един от най-мащабните съвместни проекти за залесяване в партньорство
с Societe Generale Експресбанк. Целта на проекта е възстановяване на редки и
застрашени дървесни и растителни видове в десет от 11-те природни парка на
България.
През годината WWF подкрепяше с активна комуникации всеки един свой
консервационен проект, като над 90 прессъобщения бяха подготвени и разпратени
до медиите, бяха организирани множество събития.
Организацията активизира работата си в социалните мрежи, като в края на
декември момента близо 40 000 души редовно следяха работата на организацията
чрез профилите там. Абонатите, които получават редовния месеч бюлетин на
организацията са над 1000, а броя на доброволците: над 500.

WWF НАКРАТКО
Международната природозащитна организация WWF работи в над 100 държави с
помощта на 4000 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.
Сдружението е със седалище в София, има 20 служители и над 500 доброволци.

