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WWF ПРЕЗ 2020 ГОДИНА 

 

Година под знака на Covid-19 

 

 

През 2020 г. WWF стартира световна кампания за спешни действия от страна на 

правителствата за справяне с първопричините за пандемиите, за спиране на рисковата 

търговия с диви животни и за възприемане на подход ЕДНО ЗДРАВЕ (One Health)  

срещу високорисковото унищожаване на дивата природа и обезлесяването.  

 

ЕДНО ЗДРАВЕ, защото отново стана ясно, че здравето на хората е свързано с това на 

животните. Че запазеният баланс в дивата природа е задължително условие за 

благоденствието ни.  

 

 

 

 
 

 

 

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 и подкрепата! 

https://www.spasetedivatapriroda.bg/
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Практика ГОРИ 

 

През изминалата година продължихме активната си работа, свързана с борбата с незаконния 

дърводобив. В края на август пуснахме мобилното приложение „Спаси гората“, което позволява 

с няколко лесни стъпки да се подаде сигнал до компетентните органи за незаконни дейности в 

горите. Сигналите се получават от звено 112 към Изпълнителна агенция по горите. 

 

В рамките на проект „Горска престъпност“ проведохме семинар за неправителствени и 

граждански организации и журналисти, които се интересуват не само от темата за нелегалния 

дърводобив у нас, но и от престъпността срещу дивата природа в региона на Източна Европа като 

цяло. По време на събитието беше споделен ценен опит относно начините и похватите, които 

всяка страна използва за мониторинг и борба с незаконния дърводобив. Участниците изразиха 

увереност, че съвместните им усилия биха довели до изготвянето на по-ефективни закони и биха 

мотивирали политическите лидери да работят по-настоятелно за решаване на проблемите с 

незаконните сечи.  

 

 
 

Работихме и по изготвянето на два важни доклада, които показват пропуските в законодателната 

и правоприлагащата рамка и съдържат ценни препоръки как може да се подобри разкриването, 

разследването и преследването на престъпленията в горите.  

 

Освен това WWF България заедно с партньори в страната и чужбина започна работа по 

изработването и прилагането на специфични модели за управление на горите в контекста на 

промените в климата. Дейностите са част от проекта „Климатично-интелигентно управление на 

горите в Централна и Източна Европа” – LIFE19 CCA/SK/001276,  финансиран от прогама LIFE 

на Европейската комисия. Теренната работа у нас ще се извършва на площ от над 1300 ха (13 000 

дка) в обхвата на седем държaвни горски стопанства: ДГС „Витошко-Студена“, ДГС „Радомир“, 
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ДГС „Невестино“, ДГС „Петрич-Първомай“, ДГС „Гоце Делчев“, ДГС „Сандански“ и ДГС 

„Кюстендил“ – всичките на територията на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП).  

 

Изпълнението на проекта е от ключово значение за общностите в Югозападна България, тъй като 

повишаването устойчивостта на горите към климатичните промени ще гарантира запазването на 

техните стопански, водоохранни и екологични функции. Проектът е в пълно съответствие със 

стратегията на Европейския съюз за адаптиране към изменението на климата, както и с 

националните стратегии за адаптация и свързаните с тях планове за действие. 

 

Продължава разглеждането на административното дело за санитарни сечи в Национален парк 

„Пирин“, стартирано от WWF през 2019 г. След като Административен съд София-град счете, че 

няма годен за обжалване административен акт, WWF оспори решението пред Върховния 

административен съд. Той реши, че има предмет за такова дело и даде указание на АССГ. В 

резултат бяха проведени две заседания по делото пред Софийски административен съд и от края 

на месец октомври 2020 г. се очаква решението на първата съдебна инстанция. 

 

 
 

Продължиха действията ни за подобряване на законодателството и политиките в областта на  

горите: 

 

1) WWF участва в работна група, създадена от Изпълнителна агенция по горите, за изготвяне на 

проект за изменения и допълнения на Наредба №8 за сечите в горите. Въпреки изразените 

становища, крайният проект не отразяваше голяма част от предложенията ни, като аргументите 

ни не бяха съобразени и в проведените обществени консултации. Така в крайна сметка бяха 

приети изменения и допълнения на наредбата в нарушение на националното законодателство. 

Към края на годината WWF подготви жалба срещу последните изменения и допълнения на 

наредбата, както и срещу други стари нейни разпоредби, противоречащи на Закона за горите. 
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Жалбата ще бъде подадена пред Върховния административен съд в началото на следващата 

година. 

 

2) WWF беше включена в работна група, създадена от Изпълнителна агенция по горите, за 

изготвяне на официална държавна методика за определяне количеството на незаконния 

дърводобив на годишна база. С оглед настъпилата епидемиологична обстановка взехме активно 

онлайн участие в заседанията на работната група. 

 

3) WWF участва в публичните консултации по проверката на пригодността на Регламент (ЕС) № 

995/2010 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета от 20 

декември 2005 г. (Регламентът за FLEGT) на ниво Европейски Съюз. Тези два регламента са 

основното право на ЕС, регулиращо законността на добива на дървесина.  

 

4) WWF подготви и изпрати анализ и становище до Изпълнителна агенция по горите, в което 

посочи съществени слабости в осигуряване на публичност на информацията за 

горскостопанските планове и програми в достъпен за обществеността формат, като акцентира, 

че по отношение публичността на тази информация са нарушени не само разпоредби на Закона 

за горите, но и Директива 2003/4/ЕО на ЕП и Съвета относно обществения достъп до информация 

за околната среда. В рамките на календарната година няма развитие по този въпрос, въпреки 

получените уверения от ръководството на агенцията, че въпросът е важен и ще се мисли по него. 

 

5) WWF извърши анализ на реда за провеждане на санитарни и принудителни сечи в горски 

територии, попадащи в защитени зони по Закона за биологичното разнообразие и установи 

драстични нарушения на изискванията за предварителна преценка или оценка на тези дейности 

преди разрешаването им от компетентните по Закона за горите лица. Анализът беше изпратен на 

Европейската Комисия, като в началото на декември ЕК включи и посочените от нас нарушения 

на чл. 6, параграф 3 на Директива 92/43/ЕИО в мотивите си за мотивираното становище в 

хоризонталната наказателна процедура срещу България за систематични нарушения на 

разпоредбата на директивата. 

 

WWF продължи работа по възстановяването на крайречната гора край гр. Стамболийски на площ 

от 28 декара. По-конкретно, въпреки усложнената от COVID-19 обстановка, през отчетния 

период беше направено следното:  

 

 Доброволна акция за засяване на жълъди от летен дъб (15 март 2020 г.); 

 Пролетна инвентаризация на засадените разсад / фиданки в района; 

 Редовни инспекции на състоянието на фиданките; 

 Плевене и осигуряване на оптимални условия за фиданките; 

 Грижа за повредените при паша (от зайци и добитък) фиданки; 

 Поддръжка на електрическата ограда – косене под проводниците, отстраняване на 

повреди, причинени от високото ниво на водата на река Марица, както и от хора, 
включително подмяна на откраднати части; 

 Закупуване на напоителна / поливна система; 

 Подготовка на тополи и върби за оптимално напояване; 

 Редовно напояване през сухите периоди; 

 Редовни срещи с представители на общината и местните общности, за да се реши 

проблема с пашата в крайречната гора. 
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Заради сушите през май, които не са типични за района и сезона, много от фиданките не успяха 

да се прихванат успешно, въпреки старателните грижи и поливането. Това наложи допълнително 

попълване с фиданки и жълъди през есента, когато бях залесени около 1 000 върби и тополи и 

2 500 фиданки от летен дъб. 

 

 
 

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. 

 

През 2020 г. екипът на WWF разследва и работи по 50 сигнала за незаконна сеч. За 15 от случаите 

на гражданите беше предоставена информация и обучениe как да подават сигнал до 

компетентните институции, как да се включат в процесите на FSC сертифициране и др.  

 

През изминалата година след обстойни теренни проучвания бяха картирани 3200 ха гори във 

фаза на старост, които са общинска собственост. В резултат на работата на WWF четири общини 

обявиха за опазване старите си гори – общо 500 ха. Допълнително, след проведен ГИС анализ и 

преговори с МЗХГ бяха обявени за опазване още 2100 ха стари гори, попадащи в обхвата на ЗЗ 

„Ниска Рила“.  

 

Бяха проведени серия от практически и теоретични обучения за разпознаване на консервационно 

значими птици в горите за всички стопанства от обхвата на Югозападното държавно 

предприятие. Общо 90 горски служители преминаха през обучението. 

 

Горските експерти на WWF участваха като независими наблюдатели по време на пет одита за 

горска сертификация по системата FSC. Освен това те изнесоха лекции и презентации в рамките 

http://gis.wwf.bg/
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на различни онлайн събития и форуми, в резултат на което с темите „Гори във фаза на старост“ 

и „Отговорно стопанисване на горите“ се запознаха около 8000 човека.  

 

Образователният портал Уча.се разработи и активно разпространява следните видеа по теми от 

дейността на WWF: 

 

1) Каква е разликата между законната и незаконната сеч? 

 
2) Какво са крайречните гори и защо са толкова важни? 

 

3) Какво са стари гори и къде в България са останали такива? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3JqloZ0dpwY
https://www.youtube.com/watch?v=uvICWuC--XI
https://www.youtube.com/watch?v=JgOXTBZXm3Y
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Практика 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. 

 

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. Затова през 2020 г. пуснахме в река Дунав над 7 000 тримесечни моруни.  

 

 

Рибите бяха отгледани в български развъдник при специални условия, позволяващи по-лесната 

им адаптация в естествената среда. Те са с генетично доказан дунавски произход, което е 

гаранция, че местните популации не са изложени на допълнителен риск с пускането на чужди 

видове. Освен това бяха маркирани от екипа на WWF с цел проследяване на тяхното развитие и 

движение по реката. 

 

Оцелели стотици милиони години, днес най-големите сладководни риби – моруните – са 

изложени на опасност от изчезване. Международният съюз за защита на природата класифицира 

есетрите като най-застрашената група от видове в света. Затова WWF работи усилено за 

https://wwf.panda.org/knowledge_hub/all_publications/living_planet_report_2018/
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опазването на техните естествени местообитания. През последните седем години екипът ни е 

работил във Ветрен, Лом и Белене и e пуснал във водите на Дунав над 77 хиляди маркирани чиги, 

руски есетри и моруни. Ихтиолозите напомнят, че есетрите, както и останалите мигриращи риби, 

играят важна роля като индикатор на здравите екосистеми в реката. 

 

 
 

Благодарение на съвместната ни работа с отговорните институции беше подновена забраната за 

улов на есетрови риби в река Дунав и Черно море. Въпреки това понякога възрастните  

екземпляри, които навлизат в река Дунав, за да се възпроизвеждат, все още стават плячка на 

бракониери. Причината е високата цена на техния хайвер на черния пазар. WWF предупреждава, 

че всеки продукт от дива есетра е незаконен и вреди както на малкото останали есетрови 

популации, така и на бъдещите доходи на рибарите. 

 

Сътрудничеството между WWF и професионалните рибари е от решаващо значение за 

оцеляването на дунавските есетри. Проведени бяха и редица среща на нашите есетрови 

адвокати с местни рибарски общности, за популяризиране опазването на есетрите и намаляване 
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на случаите на незаконен улов. Рибари от България, Румъния и Украйна вече се свързаха с WWF, 

за да споделят информация за нашите есетри, които са уловили, измерили и пуснали обратно във 

водата. 

 

Продължи работата ни с институциите, ангажирани с опазването на есетровите риби – 

Гранична полиция, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – чрез провеждането на 

обучителни семинари и подготовка на информационни материали. 

 

Продължиха полевите проучвания на местата за 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. Чрез събирането на 

данни, експертите на WWF имат възможност да картографират потенциални места, където тези 

риби хвърлят хайвера си, да проучат техните миграционни коридори, както и да се запознаят с 

особеностите на поведението им. Те правят изчисления и измервания, така че да определят къде 

са се излюпили, а ако успеят да хванат някоя есетра я маркират, претеглят и пускат обратно в 

реката. Въпреки интензивните усилия бяха установени само два млади екземпляра есетри, което 

показва че 2020 година не е била много благоприятна за естественото размножаване на есетрите.  

 

 
 

WWF стартира също и теренни проучвания върху миграцията и размножаването на друг 

застрашен и много важен за риболова по Дунав и Черно море вид – дунавската скумрия, 

по-известна като карагьоз. В резултат успяхме да локализираме най-важните места за 

размножаването му в българската част на река Дунав. А също и установихме някои неизвестни 

досега екологични и биологични особености на този вид риба. 

 

Проведен беше мониторинг на влажните зони и съоръжения в Русенски Лом, река Веселина, 

ПП „Персина“ и други места, където WWF извършва възстановителни дейности през 

последните години. Констатирани са и случаи, които изискват допълнителни проучвания и 

нужда от интервенции, за да се поддържа доброто екологично състояние на местата. 
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Модернизирани и автоматизирани бяха шлюзовете на възстановената влажна зона на 

остров Персин (Белене). Това позволява много по-прецизен контрол на водните нива на острова 

и подобрява условията на живот за много застрашени водолюбиви видове птици, като 

къдраглавия пеликан и белооката потапница. 

 

Повече от 8000 българи се включиха в кампанията на WWF #ProtectWater, благодарение на 

която през 2020 г. постигнахме истински триумф в името на природата: успяхме да дадем нашия 

принос за това европейското законодателство за водите да не бъде променяно.   

 

 
 

Почти две години призовавахме хората да гласуват за европейската Рамкова директива за водите. 

Причината: въпреки че източниците на вода в Европа са защитени от законите на Европейския 

съюз, те са под заплаха и дори бяха направени опити директивата да се промени и тези закони да 

бъдат отслабени. Европейската комисия даде възможност да заявим мнението си чрез 

обществено допитване, което се превърна в третото най-голямо в историята на Европейския 

съюз. А критичната роля на закона за спиране на загубата на биоразнообразие в сладководните 

екосистеми беше подчертана от близо 6000 учени в отворено писмо до ЕК. Рамковата директива 

за водите на ЕС се смята за един от най-важните елементи на природозащитното 

законодателство, приеман някога. Тя изисква от държавите-членки да приведат в добро 

състояние водните екосистеми, намиращи се на тяхна територия, най-късно до 2027 г. 

 

 

  

https://www.reuters.com/article/us-eu-environment-water/europe-must-do-more-to-protect-its-rivers-and-lakes-scientists-idUSKBN1YA0S2
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Практика КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ 

 

 

1. Справедлив преход в Източна и Южна Европа: 

 

Въпреки пандемичната обсатновка, през 2020 г. WWF продължи активно работата си по темата 

за справедливия преход. До края на февруари организирахме и проведохме редица събития и 

срещи с всички заинтересовани страни, както на експертно, така и на висше политическо ниво. 

 

Заедно с WWF-Германия, WWF-Гърция и WWF-Полша организирахме тридневна визита в 

Брюксел, чиято цел беше да срещне представители на заинтересованите страни от четирите 

държави, засегнати от закриването на въгледобива, с политически лидери и представители на 

европейските институции. Посещението се проведе в периода 18-20 февруари и в него от 

българска страна участваха шестима души: представители на общините Бобов дол и Перник, на 

синдиката КНСБ, като и на ТЕЦ „Бобов дол“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 28 февруари в София проведохме конференция с фокус върху възможностите, които Зелената 

сделка може да открие пред България. Тя беше организирана заедно със сдружение „За Земята“ 

и на нея присъстваха представители от Министерството на енергетиката, Министерството на 

околната среда и водите, Представителството на Европейската комисия в България, синдикатите 

КНСБ и КТ „Подкрепа“, заинтересованите бизнеси и общини, както и представители на научните 

среди. 

 

По време на кризата с Covid-19 създадохме контакти със заинтересованите общини в 

старозагорския район, а по-късно през лятото проведохме и работни срещи с тях.  Изградихме 
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стабилни взаимоотношения с общините Гълъбово, Раднево и Стара Загора като най-засегнати от 

предстоящото преструктуриране на въглищната индустрия. 

 

На 24 септември под хибридна форма проведохме Форум на кметовете на общини с въглищна 

индустрия в Европа. Той беше организиран заедно с  WWF Германия, WWF Гърция и WWF 

Полша и в него участваха градоначалници от 10 държави. 

 

 

В края на годината, заедно с Германо-Българската индустриално-търговска камара, 

организирахме хибридна конференция по темата за Зелената сделка и Справедливия енергиен 

преход. Тя се състоя на 24 ноември и в нея участваха представители от най-високо ниво на 

български министерства, министърът на околната среда на Германия, представител на 

Европейската инвестиционна банка, лица от бизнеса и други заинтересовани страни.  

Също на 24 ноември Френското посолство в България организира уебинар, свързан с научните 

подходи и иновативните решения за адаптиране към климатичните промени и намаляване на 

вредните въздействия върху околната среда. На уебинара присъстваха 53 участника от различни 

министерства, експерти от различни институции, както и представители на НПО организации. 

От страна на WWF в уебинара участва Лора Жебрил. По време на дискусията тя предложи да се 

използва агроклиматичното райониране за България, изготвено от БАН, а във връзка със 

зачестилите засушавания в различните райони на страната да се отглеждат определени 

земеделски култури – сухоустойчиви сортове пшеница, царевица, слънчоглед. 

 

2. Развитие на биоикономиката: 

През 2020 по проект CELEBIO WWF финализира доклад с фокус върху потенциала за 

използване на биомасата и развитието на биоикономиката в България. Беше завършен и план за 

действие за  развитието на биоикономиката у нас. 
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Докладът беше представен официално на конференция, организирана съвместно 

от националните клъстерни асоциации на България и Румъния, WWF, Асоциацията за малките и 

средни предприятия и други партньори. Форумът се проведе в рамките на „Зелената седмица“ на 

Европейската комисия, посветена на темата за биоикономиката като двигател за зелен, устойчив 

и приобщаващ растеж. 

 

Проучването е изготвено от WWF с участието на университета Вагенинген, Холандия, както и с 

експертната помощ на Енергийна агенция – Пловдив, разполагаща с единствената у нас 

аналитична лаборатория за тестване на твърди биогорива, компост и биологични отпадъци, 

акредитирана по ISO. То показа, че изкуствената и застроена площ в България съставлява 

едва 4% от земната повърхност, докато най-доминиращите класове земна покривка са 

горите (40%), обработваемите площи (29%) и тревните площи (18%). Следователно страната 

ни разполага с относително големи ресурси от земеделски и горски площи, които, изчислено на 

база глава на населението, са два пъти по-мащабни от средното за Европа равнище. Освен това 

те са равнопоставени в национален мащаб: горите са разположени в южната, а земеделските 

площи – в северната част на страната. 

Проучването показва още и че едва 4% от малките и средни предприятия у нас (МСП) използват 

предимно възобновяема енергия (предпоследно място в ЕС); само 15% от МСП в България 

предлагат екологични продукти или услуги (трето място отзад-напред в ЕС); малко над 1/3 от 

МСП предприемат енергоспестяващи действия (трето място отзад-напред в ЕС). 

Какъв е изводът? 

България има забележителен потенциал за развитие на био-базирана икономика, поради 

наличието на огромни количества остатъчни и неусвоени продукти от земеделието, включително 

от производството на храни – ресурс, който почти не се използва у нас. В същото време обаче се 

наблюдава още по-голямо фокусиране върху експлоатацията на горските ресурси, като горите у 

нас вече се подложени на сериозен натиск, както поради размерите на нелегалния дърводобив, 

така и в резултат от климатичните промени. Всичко това води до сериозни екологични последици 
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като промяна на местообитанията, прекъсване на важни биокоридори, загуба на видове, ерозия 

на почвата и т.н.  

Именно затова България трябва да се опита да минимизира добива на дървесина и да 

започне да оползотворява по-ефективно наличния ресурс, фокусирайки се основно върху 

биологичните остатъци и отпадъците от икономическите дейности в горския сектор.  

В края годината стартира и проектът BIOSCREEN, който цели да създаде критерии за 

устойчивото използване на горската биомаса за енергийни нужди и който надгражда резултатите, 

постигнати от CELBIO в тази област. До нуждата от това се стигна поради растящите рискове от 

увеличено използване на биомаса от дървесина за енергийни нужди. Тази неефективна практика 

заплашва да доведе до сериозни последици за климата, горите, както и за уязвимите местни 

общности, които зависят от тях. 

Проектът се изпълнява от офисите на WWF в България, Румъния и Унгария, Енергийна агенция 

Пловдив и Фондация за регионално политическо сътрудничество в енергетиката и 

инфраструктурата, Унгария (REKK Foundation) с подкрепата на Германското федерално 

министерство на околната среда и програма EUKI. 

 

За да предотвратим риска от масово изсичане и натиск върху горите, WWF започва работа за 

ограничаване допълнителното търсене на горска биомаса за енергийни нужди. В тази връзка 

експертите от природозащитната организация се заемат с разработване на анализ, който да оцени 

какъв е потенциалът на горската биомаса у нас, който може да се използва за енергийни нужди 

за постигане целите за декарбонизация до 2030 и 2050 г.  

Освен това WWF се ангажира да постави началото на обществен диалог между заинтересованите 

страни, в рамките на който да бъдат обсъдени рисковете от увеличено използване на биомаса от 

дървесина, подкрепени от биологични, здравни и енергийни доказателства. Ще се разработят и 

критерии за устойчивото оползотворяване на наличния потенциал, така че да не се допуска 

свръхексплоатация на горите. 
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Не на последно място, проектът цели на база на изработените критерии да преостойности 

количеството биомаса за енергийни нужди в рамките на националните планове за „Климат и 

Енергетика“ на България, Румъния и Унгария, които да бъдат актуализирани спрямо последните 

научни данни за използването на енергия от биомаса. Ще се разработят и алтернативи за 

отопление в общо шест пилотни общини в трите държави, зависими от използването на дърва за 

огрев, като в тях ще бъдат въвличани както местните, така и национални представители от 

политическия спектър. 

 

3. Резултати във връзка с Общата селскостопанска политика (ОСП) 

За WWF България 2020 г. беше много интензивна в областта на селскостопанската политика. 

След отмяната на т. нар. „Горски мерки“ в сегашната ОСП, заедно с Birdlife България изпратихме 

официално становище до г-жа Елица Жекова от Европейската комисия. С него ние изразихме 

неодобрение към решението да се прехвърлят средства от ПРСР 2014-2020 г. в България. Още 

през януари 2020 г. в рамките на Комитета за наблюдение на селската програма, нашият 

представител Лора Жебрил се срещна и разговаря с г-жа Елица Жекова от Европейската комисия 

и зам.-министър Лозана Василева. Във връзка с нашето писмо до Европейската комиси, 

Министерството на земеделието храните и горите започна разработването на екшън план за 

стартиране на горските мерки още в началото на следващия програмен период. 

През април 2020 г. имахме две работни срещи за разписване на горската подмярка 8.1 

„Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване 

жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014-2020. В работната група се включи и ръководителят 

на практика „Гори“ във WWF Нели Дончева. След четиригодишно настояване, писма и срещи 

подмярката стартира в средата на юни 2020 г. Очакваните резултати от нея ще са: увеличаване 

площта на горите,  ограничаване на ерозията и опазване качеството на земите, подобряване на 

водния баланс в подкрепените територии,  увеличаване поглъщането на въглерода, както и 

подобряване борбата с климатичните промени. 

През април, май и юни 2020 г., Лора Жебрил и Георги Стефанов от WWF участваха в експертни 

съвети за обсъждане на SWOT-анализите за състоянието на земеделието и хранително-вкусовата 

промишленост за периода 2007-2018 г. Подготвиха и изпратиха три становища с конкретни 

предложения за мерки и дейности, които да бъдат включени в Стратегическия план за ОСП 2021-

2027. 

През септември 2020 г. започна работа Тематичната работна група (ТРГ) за изработване на 

Стратегическия план за новата ОСП 2021-2027. Титуляр на WWF в ТРГ е Лора Жебрил. На 7, 8, 

9 септември се проведоха първите три заседания, на които се разискваха основните цели на 

бъдещия стратегически план. На 30 ноември се проведе четвъртото заседание на ТРГ за 

Стратегическия план при следния дневен ред: 

  „Залесяване на земеделски и неземеделски земи“; 

 „Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни 

бедствия и катастрофични събития“; 

 „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските 

екосистеми“; 

 „Подпомагане провеждането на отгледни сечи в недържавните гори“ ; 

 „Първична преработка и маркетинг на дървесина. 
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На работната среща заедно с Лора Жебрил присъства и нашият старши експерт по 

природозащитно законодателство Добромир Добринов. Впоследствие те подготвиха становище 

с коментари и предложения, което изпратихме до МЗХГ. 

На 30 ноември се състоя неприсъствен Комитет за наблюдение на ПРСР 2014-2020.  WWF 

България, съвместно с природозащитните организации от Коалиция „За да остане природа в 

България“, изготви становище относно предложение за промяна на текста в Мярка 10 

„Агроекология и климат“, направление „Традиционни практики за сезонна паша 

(Пасторализъм)“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020). 

На 10 декември WWF България инициира среща с Асоциацията на биологичните производители 

и Асоциацията на биологичните пчелари. Целта на форума беше да се състави план за общи 

действия в ТРГ за лобиране на  интервенции и еко схеми. Беше взето решение да се направи 

оценка за въздействие на опрашителите за опазване на биоразнообразието и медоносните 

растения. На  16 декември ръководителят на практика „Климат и енергетика“ във WWF  Георги 

Стефанов заедно с група биопроизводители се срещна с Министъра на земеделието, на която се 

представи обосновано становище за исканите от WWF интервенции. 

На 14 декември подготвихме  и изпратихме становище до Министъра на МЗХГ, Министъра на 

МОСВ и Народното събрание на Р България (до Председателя на парламентарната комисия по 

земеделие и храни и Председателя на парламентарната комисия по околна среда и водите), във 

връзка със Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите. WWF България не 

подкрепя предложените промени за регистрираните земеделски стопани за осигуряване на 

безвъзмезден достъп до 50 m3/ден вода, или повече, от повърхностни и подземни води.  

На 17, 22 и 30 декември се проведоха ТРГ-и, на които Лора Жебрил взе участие. Бяха изготвени 

и изпратени становища за конкретни мерки и дейности. 

 

4. Резултати във връзка с Националния план за възстановяване и устойчивост 

В периода март и април 2020 г. WWF мобилизира над 50 юридически лица, в подкрепа на 

Манифеста за зелено възстановяване.  

Впоследствие беше учредена Коалиция „За Зелен рестарт“, в която WWF членува съвместно с 

Move.bg, Грийнпийс и Института за кръгова икономика. Всяка една от четирите организации 

беше започнала свой подход в посока зелено възстановяване от пандемията. С общи усилия 

всички ние събрахме подкрепа от над 500 юридически и над 2000 физически лица, в стремеж 

възстановяването на българската икономика от пандемията да бъде зелено и устойчиво. На 16 

юли 2020 г. WWF България заедно с коалиция „За Зелен рестарт“ организира онлайн среща с 

външни експерт по следните основни теми: 

● Зелени стартиращи компании и иновации 

● Кръгова икономика 

● Климат 

● Енергия 

● Биоразнообразие и земеделие  
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На срещата присъстваха 40 души – експерти, учени, представители на зелени бизнеси и 

неправителствени организации. Всяка от групите излезе с интересни препоръки и идеи, които 

WWF обобщи и представи на правителството. Подготвихме и манифест, който беше подкрепен 

от други неправителствени организации, предприятия и учени. В началото на август 

организирахме обучение на журналисти, проявяващи интерес по темата за зеленото 

възстановяване.  
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Практика ОПАЗВАНЕ НА ВИДОВЕ 

 

Опазване на кафявата мечка 

 

През есента на 2020 г. WWF започна работа по опазване на кафявата мечка у нас. 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 конфликтът им с човека. Затова 

и основният подход, който WWF прилага в стремежа си да опази вида, е ограничаване и 

превенция на конфликта „човек-мечка“. За тази цел екипът на WWF постави електропастир 

в Западните Родопи, който да сложи край на навлизането на мечка, идентифицирана като 

проблемна, в имота на местни жители. В същия район беше инсталиран и фотокапан, с цел да 

потвърди риска от потенциален конфликт „човек-мечка“. 

 

С цел да продължи и разшири дейността си по опазването на кафявата мечка WWF организира 

две кампании за събиране на средства и запознаване на обществеността със значението на 

проблема. В същото време работата на терен 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 конфликт. Идентифицирането им и определянето на 

тяхното местонахождение е от съществено значение за определяне на зоните, където съществува 

голям риск от възникване на такива ситуации.  
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Преследване на престъпленията срещу дивата природа 

 

През 2020 г. WWF България се зае с поредното ново предизвикателство. В следващите три 

години природозащитната организация ще работи активно за противодействието на 

закононарушенията срещу  дивата природа, като този път ще си сътрудничи 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. 

 

 

Проектът е подпомогнат от европейската програма LIFE и стартира под името „Успешно 

преследване на престъпленията срещу дивата природа в Европа“ (Successful Wildlife Crime 

Prosecution in Europe)  или накратко SWiPE. 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). 

 

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.  
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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. 

Въпреки че данните за закононарушенията срещу дивата природа не се събират систематично, 

редица доклади илюстрират мащаба на проблема: 

● Според доклад на Birdlife за 2017 г. милиони диви птици се избиват всяка година в 

Европа; 

● Европол изчислява, че годишно 100 тона европейска змиорка се пренася 

контрабандно от ЕС към Китай; 

● 5 644 криминални случая със защитени животински видове са докладвани 

посредством инструмента EU-TWIX само през 2017 г. EU-TWIX е база за електронен 

обмен на данни в Европейския съюз в борбата срещу престъпното търгуване с диви 

животни. 

Какво се случи през 2020? 

Проектът стартира през ноември 2020 г. с работна среща на представители на изпълнителни 

агенции, прокуратури, съдилища, министерства и организации не само от 11-те държави, в които 

проектът се изпълнява, но и от други европейски страни като Австрия, Гърция ии Белгия. На нея 

бяха обсъдени най-големите и най-чести предизвикателства, които заинтересованите страни 

срещат при разследване на престъпления срещу защитени видове от дивата природа, както и бяха 

установени първи стъпки за съвместни дейности с представителите на съответните институции. 

На срещата беше установено, че: 

1) липсата на данни за престъпления срещу видове от дивата природа и липсата на 

доказателства продължават да възпрепятстват правораздавателните органи - - > в тази 

връзка проектът ще извърши дейности по събиране на данни на национално равнище и ще 
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извърши анализ на съпоставимостта на събраната информация между различните държави, за да 

може да направи изводи за мащаба на този вид престъпления в Европа. Дейностите по събиране 

на информация се извършват през пролетта и лятото на 2021 г. с очакване националните доклади 

да са готови през есента на същата година, а европейският доклад в края на 2021 г; 

2) във всички държави по проекта, включително и в България, има слаб публичен интерес, 

неразбиране на проблема, липса на осведоменост и липса на политическа позиция - - > 

екипът на WWF България ще осъществи комуникационна кампания на национално и 

международно ниво не само, за да осведоми широката общественост за важността на подобен 

тип престъпления, но и за да увеличи натиска за по-висока ефективност на съдебната система; 

3) липсата на експертни познания и осведоменост на представителите на изпълнителните 

агенции и прокуратурата се оказват препятствие за довеждане на повече закононарушения до 

съдебната зала - - > През 2022/23 г. екипът на WWF ще подготви и организира специализирани 

обучения за следователи, прокурори, юристи и други заинтересовани страни в поне два 

български града и своевременно ще създаде възможности за обмяна на капацитет, знания, умения 

и съвместна работа както на национално, така и на трансгранично ниво. 
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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.  

 

WWF България разработва „Практика ПАЗАРИ“ основно в две направления: 

 

Проектът „Полезната риба“ 

 

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 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. 
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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.  

 

Какво се случи през 2020? 

 

През 2020 г. работата по проекта беше силно повлияна от ситуацията, свързана с 

разпространението на COVID-19 у нас и преминаването през няколко пълни и частични 

затваряния с ограничаване на физическите събирания и забрани за провеждане на присъствени 

събития. Затова фокусът на дейностите беше в посока адаптиране на посланията и 

разнообразяване на комуникационните инструменти за достигане до две ключови аудитории: 

потребители и компании.  

 

Работа с потребители 

 

Физически събития: екипът на WWF проведe няколко физически събития с излагане на 

интерактивни инсталации, посветени на устойчивата морска храна и с разпространение на 

информация и насоки за потребителите. Освен това взехме участие в: Национален научно-

образователен фестивал „Намереното поколение“; Бакхус Фиш Фест и TEDxВитоша. Също така 

организирахме прожекция на епизод от поредицата на WWF – Our Planet, посветен на 

крайбрежните морета и отбелязахме Деня на Черно море с разполагане на фотоколажно ателие, 

викторини и награди. 

 

Онлайн активности: основен акцент през годината бяха онлайн каналите за комуникация. В 

тази връзка WWF редовно публикуваше текстове, инфографики, снимки и видеа по темата за 

заплахите пред моретата и океаните и решенията, с които потребителите и корпоративния сектор 

разполагат. Екипът ангажира потребителите с интерактивни онлайн активности като например, 

игра за изчисляване на въглеродния отпечатък от консумацията на различни видове риба. 

Поднасяхме темата по различен и достъпен начин като организирахме: 

 

1) музикална приказка за рибите и хората; 

 

2) колаборации с популярни лица и демонстрационно готвене; 

 

3) разговор с капитан на риболовен кораб на тема защо е важен устойчивият риболов и как 

българските рибари са повлияни от пандемията; 
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Работа с представители на корпоративния сектор 

 

Работата с представителите на заведения за хранене, вносителите и преработвателите на риба и 

рибни продукти и компаниите, търгуващи с бързооборотни стоки, беше в няколко посоки: 

 

Разпространение на регулярен корпоративен бюлетин с актуална информация по въпросите за 

устойчивия риболов, сертификационни схеми, заплахи и възможности в сектора на рибарството 

и аквакултурите; 

 

Организиране на кръгла маса „Устойчивост на морската храна“ с участието на представители 

на MSC. Събитието беше отменено, тъй като провеждането му съвпадна с въвеждането на 

първото пълно затваряне в страната през март 2020 г.; 

 

Провеждане на проучване от типа „таен клиент“ за изследване на пазара на риба и рибни 

продукти в България. В рамките на проучването бяха проведени над 40 посещения в обекти от 

търговски вериги и специализирани магазини за риба в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара 

Загора, Плевен и Благоевград. Проучването имаше за цел да даде ясна картина за ефекта от 

дейността на WWF за устойчивата морска храна с потребители и компании. 

 

Други дейности 

 

Провеждане на научно изследване на тема „Българският риболов и аквакултури в Черно 

море – икономическо значение, екологично въздействие и природни фактори на влияние“; 

 

Информиране на представители на ключови институции по теми, свързани с устойчивата 

морска храна. 

 

 

 

Проектът „Дунавски водачи. Действаме!“ 

 

Местна икономика и опазване на природата в региона на река Дунав 

 

WWF стартира нов международен проект, който 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. 

 

С участието си в новия проект „Дунавски водачи. Действаме!“, финансиран от държавното 

министерство на германската федерална провинция Баден-Вюртемберг, WWF ще надгражда 

работата си по професионалната реализация на водачите. Те преминаха обучение в рамките на 

пилотна дейност на Дунавската транснационална програма, проект LENA в периода между 2017-

а и 2019-а година. Стимулиращ развитието на местната икономика в изоставени места край 
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Дунав, проектът LENA беше отличен с престижната германска награда „Устойчив проект“ през 

2018 г. 

 

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 новия проект ще се проведат разширени обучения, както и специални форуми, 

ориентирани към търсенето на разнообразни туристически продукти във времена на Covid-19. 

 

Друг важен елемент, по който ще 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 регионално развитие на Горенска, Словения и Центърът за бизнес подкрепа в Кран, 

Словения. 
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Практика ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИИ  

 

През 2020 г. за първи път WWF България сформира екип, работещ по програми и инициативи, 

фокусирани върху образованието и иновациите. И макар че и преди това природозащитната 

организация развива дейности в тази насока, никога досега не е разполагала с обособен и 

посветен на това екип. Основните две програми, които WWF стартира през изминалата година, 

са Panda Labs и Climate Heroes. 

 

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. Участниците в 

програмата се включват в един от три тематични семестъра, съставени от хакатон за генериране 

на идеи и последваща образователна програма (онлайн лекции и едноседмичен Мастър Клас), 

която се основава на методите на STEM-образованието, включва добри примери от бизнеса и 

насърчава предприемачески умения.  

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. Финансирана от Фондация „Америка за България“ и подкрепена от „Кауфланд“, 

програмата Panda Labs съдържа три семестъра: „Бъдещето на отпадъците“, „Бъдещето на 

храните“ и „Бъдещето на мобилността“. Над 240 ученици и студенти бяха селектирани да 

участват в тях сред стотици кандидатури. 

Към момента 7 отбора, съставени от над 30 души стигнаха до Мастър Клас, като вече има и два 

наградени тима. Това са КафЕко, които имат план за създаване на еко капсули за отопление от 

кафе и друг остатъчен материал и BioFoam – с био-алтернативен пестицид, направен от коприва, 
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чесън и други съставки, който отблъсква всички естествени вредители. Те получиха сумата от 10 

000 лв., за да създадат стартъп и реален прототип на своята идея.  

Създаден е Online Panda Hub, който събира на едно място представители на науката, бизнеса, 

НПО, институции и младежи, участвали в програмата. По този начин колаборацията продължава 

и след приключване на физическите събития и младежите могат да получат продължителна 

менторска помощ.  

 

Climate heroes 

Climate Heroes е проект, който цели да превърне група младежи в посланици на добра воля и 

своеобразни инфлуенсъри 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 

програмата, която тепърва набира скорост беше организирана “Our Planet Summit” със 

специалното участие на британския посланик. 

 

Настолната игра Wheelville 

 

През годината WWF България създаде и първата си авторска настолна игра – WheelVille. Играта 

съдържа любопитни иновативни механики и е част от дейността по социално предприемачество 

на организацията. Сюжетът предлага на играчите ролята на световноизвестни предприемачи. Те 

са поставени пред избори дали да заложат на бърза печалба за сметка на увредена околна среда 
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или пък да поемат по пътя, по който бизнесът печели от опазена природа чрез иновативни 

решения и стратегии.  

Само за първите три месеца след пускането на продукта на пазара, бяха разпродадени 70% от 

бройките, а към момента тиражът е почти изчерпан. Планирано е разрастване на пазара, превод 

на настолната игра на английски език и популяризиране сред останалите офиси на WWF. Играта 

също служи и като интерактивен образователен продукт, тъй като в нейния сюжет са включени 

принципи от кръговата икономика, опазване на околната среда и устойчиво използване на 

ресурси. WheelVille може да бъде считана за един от иновационните продукти на организацията.  

 

A-Team 

През 2020 във WWF България беше създаден специален екип за иновации, наречен A-Team. 

Целта на екипа е да решава вътрешно организационни казуси, които да подобрят качеството на 

работата, използвайки метода на дизайн мисленето. Минавайки през стъпките на посочения 

подход, екипът създава прототипи за решения на предизвикателства, предложени от 

служителите на организацията. Основна дейност на екипа е и повишаването на иновационната 

култура в екипа, както и прилагането на все повече зелени иновации в бъдещи проекти и 

програми. 
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КАМПАНИИ И СЪБИТИЯ  

 

Заради пандемията през 2020 г. се наложи спешно да променим разбирането си за кампаниране 

и организиране на събития. Първият голям тест беше с Часа на Земята през март. Наложи се за 

няколко дни традиционните масови прояви в София и на други места да бъдат трансформирани 

успешно в дигитални събития. Часът на Земята беше посветен на опазването на горите и, по 

време на самия час в последната събота на март, беше увенчан с голям международен онлайн 

концерт под мотото „Глас за планетата“, гледан от хиляди хора.  

 

Зад кампанията Часа на Земята 2020 застанаха Владимир Ампов-Графа, Михаела Филева, Прея, 

Виктория Георгиева, Ваня Щерева, Реми Тоин, Веси Бонева, Мартен, Максим Ешкенази, Калин 

Врачански, Анжела Недялкова, Теодосий Спасов, Бояна Желязкова, Драго Симеонов, Дарин 

Ангелов, Деян Ангелов, Тео Ушев, Hayes & Y, Йордан Марков, RDMK, Котаракът Румен, 

Дария Симеонова, Ваня Щерева, Ревю и Dance Studio Deja Vu. Посланици на Часа на Земята 

2020 от страна на бизнеса бяха Playtech и iCard. 

 

   
 

Само няколко седмици след това организирахме и нашия онлайн Горотворителен концерт.  
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С помощта на група Оратница привлякохме дарители и поддръжници, чиято помощ допринася 

за възстановяването на гори по поречието на р. Марица. 

 

През ноември и декември за първи път стартирахме кампания за опазване на мечките в 

България, тъй като са нужни спешни действия за опазване на вида – 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 на в десетки медии. 

 

Успехът ни вдъхнови да планираме продължение – през Часа на Земята 2021. 

 

Дарителска програма на WWF България – 2020 г. 

 

Малко над 4600 души станаха индивидуални дарители на WWF в полза на любимите си каузи – 

създаване и отглеждане на нови гори, възстановяване на есетрите в р. Дунав, опазване на 

мечките в България. 

 

Събраните средства от индивидуални дарения възлизат на 169 000 лв. 

 

Няколко малки и големи компании също се включиха с подкрепа за работата на WWF в 

България. Общите средства, дарени от тях, са 58 000 лв. 

 

Благодарим от сърце за подкрепата! 

 

Повече информация за различните дарителски инициативи можете да откриете на: 

www.spasetedivatapriroda.bg 

www.wwf.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spasetedivatapriroda.bg/
http://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 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 35 служители и над 500 доброволци. 

 

 

 

 

 

http://www.panda.org/dcpo
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2020 г. 

 

 

2020

Приходи от дейността

    Приходи от финансирания 1,449,868

    Приходи от дарения 737,352

Всичко приходи от дейността 2,187,220

Разходи по проекти

    Разходи за материали 7,119

    Разходи за външни услуги 228,923

    Разходи за консултанти 233,521

    Разходи за персонала 1,293,659

    Разходи за амортизация 21,995

    Разходи за срещи и обучения 24,186

    Разходи за командировки 52,852

    Разходи за офис и комуникации 46,329

    Разходи за връзка с обществеността и медиите 220,020

    Разходи за финансирания 0

    Други оперативни разходи 58,616

Всичко разходи от дейността 2,187,220

Резултат от нестопанската дейност 0

Печалба от стопанска дейност 16,070

Резултат от дейността 16,070

              ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

                 за годината, завършваща на 31 декември 2020

ЗА НЕСТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ


