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ПРОГРАМА ВОДИ
Възстановителните дейности на старото речно корито на река Веселина при село Миндя
приключиха през есента на 2008 г. Подкрепа за инициативата е осигурена от национални и
регионални власти, местни заинтересовани лица и местната общност.
Започна пилотното възстановяване на заливни и влажни зони на р. Русенски Лом и нейни
притоци посредством премахването на диги – стартираха възстановителните работи на обекти
при Ивановски скални църкви и в местността Батаклията.
Беше осгигурено експертно участие в изработването на план за управление на Дунавския
речен басейн.
ПРОГРАМА ГОРИ
Беше завършен първият интегриран план за мултифункционално горско управление за
моделните горски стопанства в Странджа – ДГС Кости и частно стопанство Кобарелови гори.
Планът беше обсъден на регионално ниво и представен на експертен съвет на национално
ниво. Държавна агенция по горите прие плана.
Сертификация на гори по системата на FSC: 3 държавни горски стопанства и chain of custody в
още едно стопанство бяха сертифицирани по FSC.
В резултат на интензивно лобиране, 10 български депутати в Европейския парламент
гласуваха в подкрепа на новия регламент на ЕС относно незаконния дърводобив.
Ръководството на WWF за отговорно купуване на хартия беше преведено на български език,
отпечатано, разпространено сред заинтересованите страни и представено на среща с
представители на бизнеса.
В резултат на голяма обществена кампания и на жалба към ГД Конкуренция на ЕК бяха
въведени изменения в Закона за горите, благодарение на които беше прекратена порочната
система на „заменки на гори”. Заради тези заменки частни инвеститори се сдобиха с терени по
Черноморието и около ски курорти на непазарни цени, което се явява държавна помощ,
недопустима в ЕС.
Координаторът на програма Гори участва като НПО представител в комитета за наблюдение
на Оперативна програма „Рибарство”.
ПРОГРАМА ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И НАТУРА 2000
Координаторът по защитени територии и Натура 2000 участва като представител на
българските НПО в Биогеографски семинар за България и Румъния през лятото на 2008 г. В
резултат на дългосрочна интензивна работа по Натура 2000, през януари 2009 г. ЕК взе
решение да допълни списъка на Натура 2000 места за България, като почти изцяло прие
проекто-списъка на НПО.

2

Годишен отчет за 2008 г. на дейността на ВВФ – Световен фонд за дивата природа,
Дунавско-Карпатска програма България

Един от типичните случаи на нарушение в защитени територии бе успешно приключен след 3
години усилена работа на всички нива – ваканционен комплекс “Златна перла” на южното
черноморско крайбрежие, попадащ в границите на Природен парк “Странджа” и Натура 2000
място “Странджа” бе построен в нарушение на всички възможни закони и наредби, но накрая
бе обявен за незаконен от последната съдебна инстанция. Към момента се очаква заповед за
разрушаване.
Благодарение на интензивна и ефективна двумесечна кампания на национално и
международно ниво, предложените промени в българския Закон за горите бяха парирани.
Промените щяха да дадат възможност за строителство на ски курорти в защитени територии и
Натура 2000 места в планинските райони.
Координаторът по ЗТ / Натура 2000 е НПО представител в комитета за наблюдение на
Оперативна програма “Околна среда”.
Участие в коалиция „Да остане природа в България” с над 30 членове (НПО и граждански
групи) – работа по проблемни случаи на инфраструктурно развитие в защитени територии
(природен парк Витоша, национален парк Рила, природен парк Странджа и защитена местност
Камчийски пясъци). Обществено-информационни кампании, писма до отговорни институции,
политически преговори и лобиране, срещи с политици, международни изявления, интензивна
медийна дейност, обществени дебати, улични шествия.
ПРОГРАМА ПРИРОДА И ПРОСПЕРИТЕТ
Подкрепа за 5 групи по “LEADER” в моделните ни територии за разработване на техните
проекти, 4 от които бяха одобрени.
Подкрепа на малки и средни фермери/производители в земеделски земи с висока природна
стойност и лобиране за узаконяването на тяхната продукция: в София бе проведен
“Национален фестивал на храните от природата” с участието на фермери от различни райони
в страната и покана към хилядите посетители да опитат продуктите им; състоя се обяд на
високо ниво с участието на вицепремиера, посланици, бизнес лидери и главни редактори на
водещи медии. Менюто включваше само храни с продукти от земеделски земи с висока
природна стойност. В резултат, вицепремиерът покани НПО да представят предложение за
наредба, която да легализира тези продукти.
Беше оказана подкрепа на местните в русенския регион да учредят туристическо дружество.
Понастоящем дружеството е действащо и предлага кетъринг с местни продукти и местни
услуги.
Продължава подкрепата и участието при планирането и програмирането на Натура 2000
мярката за земеделие и гори.
Ръководителят на екип по програма „Природа и просперитет” към WWF DCP е НПО
представител в комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР). Ръководителят проекти по програма „Природа и просперитет” е НПО представител в
работната група по Ос 1 на ПРСР.
Членство в четирите официални работни групи за разработване на мерки по Програмата за
развитие на селските райони за 2007-2013 г. и активна работа с коалицията от НПО за
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фондове на ЕС с цел координация и представляване на позицията на НПО. Препоръките и
коментарите на WWF (вкл. предложения за конкретни мерки) са отразени в Националния
стратегически план за развитие на селските райони през 2007-2013 г.
Промяна на климата
Интензивно лобиране и дейности, свързани с гласуването на пакета на ЕС за климата.
Подпомагане дейността на българската коалиция за действия срещу промените в климата.
Коалицията взе участие в консултациите за Енергийна стратегия на България за 2010 – 2020 г.
Проведено обучение за медии относно проблемите на промените в климата.
Маркетинг и комуникации
През пролетта на 2008 г. се проведе национална информационна кампания, посветена на
промените в климата. Чрез специализирана страница в сайта на WWF бяха представени
причините за промените в климата, ефектите от тях и начините, по които да се преодолеят или
да се ограничи въздействието. Бяха изработени и публикувани съпътстващи рекламни
материали в електронните и печатните медии. Бяха заснети 3 български епизода на
«Свидетели в климата», документална поредица на WWF. Филмчетата бяха прожектирани на
ключови места в София и в избрани учебни заведения. В рамките на кампанията се проведоха
две климатични турнета с “климатичния бус”: през семтември 2008 – на 5 места в 4 града;
през март 2009 – на пет места в столицата. Няколко хиляди души се запознаха с проблемите
по промяната в климата и как могат да помогнат за нейното преустановяване.
Часът на земята 2009 – България даде своя значителен принос за “Часът на земята” чрез
участието на 42 града. В София изгаснаха светлините на 45 известни сгради. Само в София в
инициативата участваха около 300 000 души. Патрони на инициативата бяха британският
посланик и министъра по европейските въпроси.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за годината, завършваща на 31 декември 2008
ЗА НЕСТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

2 008
Приходи от дейността
Приходи от мрежата на ВВФ
Приходи от правителствени фондове
Приходи от Европейски фондове
Приходи от корпоративни донори
Приходи от други донори (частни фондации, сдружения и
др.)
Приходи от дарения
Приходи от лихви

Всичко приходи от дейността
Разходи по проекти
Разходи за материали

241 355
44 177
18 250
157 195
102 122
615
82

563797

2742
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Разходи за външни услуги
Разходи за консултанти
Разходи за персонала
Разходи за амортизация
Разходи за срещи и обучения
Разходи за командировки
Разходи за офис и комуникации
Разходи за връзка с обществеността и медиите
Разходи за финансирания
Други оперативни разходи

Всичко разходи от дейността

105597
25660
301520
5312
12484
41446
43700
21364
0
3974

563797

Резултат от нестопанската дейност

0

Печалба от стопанска дейност

0

Резултат от дейността

0
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