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WWF В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2011 г.
През 2011 г. WWF обърна общественото внимание към състоянието и опазването на
Дунав и притоците му, към богатствата на реката и опасностите, пред които е
изправена. Продължи работата на WWF по възстановяване на ценни и редки
растителни и дървесни видове край Дунав и други реки и влажни зони, както и за
възстановяването на блатото Кайкуша в Природен парк Персина и опазването на
места, където живеят пеликанът, морският орел, малкият корморан и белооката
потапница. Фотоизложбата "Дунав - истинската река" и "Дунавското турне" на WWF
обиколиха много български градове, за да покажат, че долното течение на Дунав е
сред малкото сравнително незасегнати участъци на толкова голяма европейска
река.
Съвместно с Изпълнителната агенция по горите и нейни регионални структури WWF
изпълнява пионерен проект за България, който обхваща 10 природни парка в
цялата страна. Предвижда се възстановяване на гори от местни видове и
характерни за местата растения. При отглеждането на фиданките, залесяването и
възстановяването на растенията се изпробват различни техники и ще се натрупа
ценен и важен опит във възстановяване на естествени гори и растителност, какъвто
все още няма в България. През 2011 г. напълно завърши подготовката - събиране на
семена и резници, отглеждане на фиданки, събиране и отглеждане на растения.
WWF продължи да работи в природните паркове Персина и Русенски Лом край
българския участък на река Дунав, както и в Природен парк Българка в централната
част на Стара планина. WWF и местните общности обмислят въвеждането на
модерни механизми за опазване на природата, известни като „плащания за
екосистемни услуги”.
На 26 март 2011 г. България се включи за трети път официално в световната
инициатива „Часът на Земята” на WWF. Над 45 български града и много сгради,
паметници и известни места в цялата страна притъмняха от 20,30 до 21,30 ч., като
символичен жест, че е време да се предприемат сериозни действия срещу
промените в климата.
На 14 май 2011 г. WWF организира за четвърти път Национален ден на природните
паркове. Над 3600 доброволци събраха 12 тона отпадъци в 11-те природни парка на
България, които представляват най-голямата защитена територия в страната.
Доброволците също така ремонтираха и подобриха туристическата инфраструктура.
Благодарим ви!
Заедно с коалицията от вече над 50 неправителствени организации и граждански
групи „За да остане природа в България”, на която WWF е съосновател,
продължихме да се борим за опазването на Природен парк Витоша, за спиране на
нарушенията в Национален парк Пирин и за пресичане на опитите за промени в
Закона за горите, които ще позволят разграбването на този сериозен обществен
ресурс.
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Не на последно място благодарим за даренията през интернет страницата ни
http://wwf.bg/darete в подкрепа на работата ни по опазването на четири редки и
застрашени български животински видове. През 2011 г. събраната сума е почти 3000
лв., което е добро начало.
Веселина Кавръкова,
Програмен ръководител на WWF Дунавско-Карпатска програма България
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ГОРИ
През 2011 г. програма "Гори" на WWF подкрепи сертифицирането по международния
стандарт FSC на управлението на гори на няколко районни дирекции по горите –
Велико Търново, Шумен, Бургас, Благоевград, Кюстендил, Пловдив, Пазарджик. Като
част от тази подготовка бяха идентифицирани и картирани гори с висока
консервационна стойност (ГВКС). Бяха проведени обучения на служители по горите
по горска сертификация и отговорно управление, ГВКС, природосъобразни
лесовъдски практики и бяха предоставени методически указания и насоки.
WWF подпомогна и фирми и предприятия от дървообработващата и
дървопреработвателната промишленост да се сертифицират по FSC. Бяха им
предоставени консултации, методически указания и обучения по chain of custody
сертификация. В резултат понастоящем 12 предприятия у нас са притежатели на
FSC сертификат.
На 1 юни 2011 г. в София се проведе семинар за оценка на риска за контролирана
дървесина и бе направена първоначална оценка на риска на национално ниво.
Първият вариант на оценката е публикуван на интернета страницата на Световния
горски регистър (www.globalforestregistry.org).

Участниците в семинара за оценка на риска за контролирана дървесина © WWF/Нели Дончева
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На 14 и 15 юли 2011 г. в София се проведе обучение на тема «Търговия с
въглеродни емисии” за служители на WWF от региона и на NEPCON Русия, Естония,
Дания и др. Темите, които бяха разгледани, включваха институционална рамка за
въглерода от горите, валидиране и верифициране, технически изисквания при
разработване на проекти, примери, доброволни стандарти и др.

Широколистните гори на Природен парк Странджа се сертифицират по международния
стандарт FSC © WWF

Продължава работата по изпълнение на проект за подпомагане сертифицирането на
дребните собственици на гори и предприемачите в горите, изпълняван от FSC,
ENFE (Европейската мрежа на горските предприемачи) и NEPCON. България е една
от 4-те пилотни държави, заедно с Португалия, Дания и Швеция. Стандартът, който
се разработва по този проект, ще съдейства за по-ефективното и ускорено
сертифициране на местните дърводобивни фирми и други предприемачи в горите.
През 2011 г. “Денят на FSC – FSC Friday” бе отбелязан за четвърта поредна година в
цял свят в последния петък на месец септември. В България WWF проведе „Ден на
отворените врати”, на който всеки посетител можеше да получи подробна
информация за горската сертификация по FSC.
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В последните дни на 2011 г. българското правителство внезапно предложи промени
в Закона за горите. Голяма част от новите текстове създават възможности за
унищожаване на горите в страната и предоставянето им като терени за
строителство, включително в Природен парк Витоша. WWF разкритикува промените
и заедно с другите организации от неформалната коалиция от неправителствени
организации и граждански групи "За да остане природа в България" предложи
текстове, които да минимизират рисковете за българската гора.

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И НАТУРА 2000
През 2011 г. програма "Защитени територии и Натура 2000" на WWF продължи
работата по проект “Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания
край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори”. Координиращ
бенефициент е Изпълнителна агенция по горите, а партньори са десет дирекции на
природни паркове, Тополово стопанство - Пазарджик и Горска семеконтролна
станция – София. След осъществяване на проектните дейности през втората година
от проекта бяха постигнати следните резултати:

Платото в Природен парк Витоша, снимано от въздуха, със София на заден план © Александър
Иванов

- Завършиха всички подготвителните дейности по проекта и вече са изготвени
технологичните планове за залесяването, съгласувани са с Министерство на
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околната среда и водите на програмите за възстановяването на 13 редки растителни
видове в четири обекта, подготвени са голяма част от фиданките за залесяване.
- Беше създаден маточник от черна топола и бяла върба. В Странджа бяха
отгледани над 100 декара млади гори по т. нар. Заарландски метод. Бяха засадени
първите бели върби над с. Чуйпетлово в Природен парк Витоша. Първата група
бели водни лилии и дяволски орех бяха възстановени в Природен парк Персина, а в
Природен парк Витоша беше възстановена росянката.
- Беше изградена част от инфраструктурата за защита на местообитанията:
мостове, дървени скари, туристически места за почивка и информационни кътове,
информационни и насочващи табла.
- Като част от мониторинга бяха заснети от въздуха всички проектни места.

Промени в Закона за горите разбуниха обществените духове в самия край на 2011 г. © WWF

Програма "Защитени територии и Натура 2000" на WWF продължи работата по
конкретни проблемни случаи в защитени територии и зони:
- По жалба на WWF Министерство на околната среда и водите отхвърли
положителното становище на Регионалната инспекция по околната среда и водите,
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с което се съгласуваше новия проект за разширяване на ски зоната в района на
туристически център Алеко в Природен парк Витоша. Плановете за изграждане на
нови ски писти и съоръжения на нови места в природния парк противоречат на
неговия план за управление.
- Заедно с други представители на коалиция „За да остане природа в България”
WWF продължи да работи по други проблемни случай в защитени територии като
незаконно ползваната част от Национален парк Пирин от ски зона Банско и други.

ВОДИ
През 2011 г. основният фокус на работата на програма "Води" на WWF в България е
опазването на биологичното разнообразие на сладководните екосистеми. Работата
продължава да е съсредоточена около река Дунав и прилежащите й влажни зони и
притоци.

Ниското ниво на Дунав през 2011 г. доведе до по-малко гнездящи птици във влажните зони, което
подсказва какво ще се случи, ако се сбъднат проектите за канализиране на реката © WWF

От няколко години усилията на WWF са насочени към възстановяването и доброто
управление на крайдунавските влажни зони. Най-голям успех през 2011 г. е
възстановяването на блатото Кайкуша, осъществявано съвместно с дирекцията на
9
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Природен парк Персина. Реализирането на този проект е сбъдната мечта за много
природолюбители, които чакаха това събитие от десетилетия.
Кайкуша е част от най-голяма бивша заливна низина в българското поречие на река
Дунав. След изграждането на дунавската дига известно време тук е било последното
убежище за птиците, но не след дълго и то е пресъхнало. През 2011 г. започнаха
работите по възстановяване на водния режим и скоро след това блатото започна да
възвръща облика си. Очаква се през 2012 г. работата да бъде финализирано.
WWF продължи да извършва традиционния мониторинг на биологичното
разнообразие по река Дунав и прилежащите влажни зони. През миналата година
акцентът бяха два световно застрашени вида – малък корморан и белоока
потапница. Бяха организирани две международни експедиции по всички острови и
блата от българо-румънския участък на Дунав. Резултатите от теренната работа
бяха белязани от екстремната суша и ниско ниво на реката. Много малко от птиците
бяха загнездили по Дунав през 2011 г. поради липсата на вода в подходящите за тях
крайречни блата. Такива неблагоприятни сезони могат да доведат до временна
криза в популациите на птиците и рибите, които при последваща нормална година
да започнат постепенно да се възстановяват. Тези данни еднозначно подсказаха
какво ще се случи с Дунав при евентуална реализация на проектите за
канализирането на реката, което трайно ще понижи нивото на водата.
През 2011 г. WWF беше активен участник в работата по планиране на проекти за
подобряване на корабоплаването по река Дунав. Въпреки че средставата, заделени
за подобряване на корабоплаването по река Дунав, бяха отклонени за други проекти
през настоящия планов период на ЕС, проблемът с определянето на бъдещето на
реката не беше отложен. WWF разпространява информация и подготвя
заинтересованите страни по тази проблематика за пълноценно участие в
предстоящите обществени обсъждания на проектите за канализиране на реката.
През 2011 г. WWF активно подпомагаше дирекциите на природните паркове Персина
и Русенски лом в управлението на възстановените влажни зони на остров Белене, в
границите на Природен парк Персина и защитената местност Калимок. Това са две
от най-големите влажни зони у нас, които заедно надминават 40 км2. Те бяха
възстановени преди по-малко от 5 години и трупането на опит по управлението им
тепърва предстои.
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Експерт на WWF прави замерване във влажните зони на Природен парк Персина © WWF

През 2011 г. WWF съвместно с РИОСВ-Русе изготви план за възстановяване на
заливните гори на територията на Поддържан резерват Сребърна. Заливните гори
някога са били разпространени по целия бряг на река Дунав, но днес те са запазени
само на отделни места, предимно на островите. Дори и в границите на
емблематичния резерват те са били почти напълно унищожени и заменени с
интензивни тополови плантации. Оказа се, че езерото Сребърна има проблеми не
само с водния си режим и връзката с река Дунав, но и с гората. Близо 90% от
дърветата и храстите в езерото са от инвазивни видове. Това са предимно
северноамерикански видове, които подпомагани от човешките дейности, агресивно
изместват местните. Това поставя под въпрос въобще бъдещето на резервата.
Базирайки се на досегашния си опит от възстановяването на заливните гори по
българските дунавски острови, WWF разработи методика за възстановяването на
гората в резервата Сребърна.
През 2011 г. работата по опазването на реките в България навлезе в нова критична
фаза – този път заради водно-електрическите централи. Причината е в стихийното и
безконтролно застрояване на българските реки с малки ВЕЦ. Така тази привидно
зелена енергия се оказа най-сериозната заплаха за българските реки, която
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изпреварва други добре познати проблеми като замърсяването на реките,
бракониерския добив на инертни материали, изсичането на крайречната
растителност.
На национално ниво WWF се ангажира с работата по някои от най-проблематичните
случаи на река Янтра, Искър и др. Започна работата по дефинирането на
критериите за определяне на т.нар. “no go” места, където при никакви обстоятелства
не трябва да се допуска строежа на малки ВЕЦ.

WWF започва да обръща сериозно внимание на есетровите риби в река Дунав © WWF/Стоян
Михов

През 2011 г. WWF възстанови работата по опазването на емблематичните за река
Дунав есетрови риби. Беше направено проучване на търговията с хайвер и продукти
от есетрови риби.
Беше разработен подробен четиригодишен проект за размножаване и пускане
обратно в природата на застрашени есетрови риби. Проектът беше одобрен за
финансиране от Оперативна програма "Околна среда".
През есента на 2011 г. "Дунавското турне" на WWF обиколи София, Плевен, Русе,
Велико Търново, Силистра, Свищов и Белене. То се осъществи със специален
автомобил и информационна шатра, оборудвани с различни съоръжения, които
демонстрират богатствата на Дунав и заплахите, пред които е изправена реката.
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По време на турнето имаше време за игри и състезания, а посетителите можеха да
подкрепят работата на WWF по опазването на пеликана, морския орел, малкия
корморан и други редки и застрашени животински видове в България.

"Дунавското турне" на WWF обиколи 7 български града през есента на 2011 г., преди да продължи
към Румъния и Унгария © WWF/Константин Иванов

ПРИРОДА И ПРОСПЕРИТЕТ / ПУБЛИЧНИ ФОНДОВЕ ЗА
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И през 2011 г. WWF продължи да работи за устойчивото развитие на селските
райони и за разработването и прилагането на финансови инструменти за околна
среда.
WWF продължи работата си по разработване на плащания за екосистемни услуги
(ПЕС), които насърчават опазването на околната среда, като повишават качеството
на живот. WWF работи по проект „Насърчаване на схеми за устойчиво финансиране
и за плащания за екосистемни услуги (ПЕС) в басейна на река Дунав“. Екипът на
WWF направи оценка на нуждите от икономически механизми на местно, регионално
и национално ниво и моделира плащания, отговарящи на местните особености.
13
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В момента в процес на разработване са два типа схеми – национални и пилотни
местни плащания за екосистемни услуги. Съвместно с националните администрации
и браншовите организации експертите на WWF търсят икономически подход за
опазване на водите, биологичното разнообразие и намаляване на екологичния
отпечатък на сектор „Рибарство и аквакултури”.
Два са проектите в тази област на местно ниво:
- Природен парк Русенски Лом, където се разработва схема за устойчив туризъм,
който подкрепя и инвестира в опазване на природния капитал
- Природен парк Персина - за създаване на икономически механизми за опазване на
водите, подобряване на рибните ресурси и устойчиво използване на остатъчна
биомаса и тръстика от обработваеми земи.

В Природен парк Русенски Лом се разработва схема за устойчив туризъм © Александър Иванов

В рамките на инициативата през 2011 г. беше проведена международна
конференция по плащанията за намаляване на екологичния отпечатък от сектор
рибарство, на която експерти от Унгария и Швеция представиха добри примери и
практики в тези страни. Инициативата беше продължена с организирането на
обмяна на опит на представители на рибарския сектор и експерти от Изпълнителна
агеция по рибарство и аквакултури в Унгария.
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Опитът от проекта беше представен пред водни експерти от речния басейн на Дунав
в Украйна. WWF обучи на 70 експерта за концепцията и ролята на ПЕС в
управлението на речните басейни, а експертите предложиха идеи за приложими
плащания в този район.
Бяха проведени множество срещи с местните хора в Плевенска и Русенска област.
Те бяха насърчени да участват в опазването на природата в Дунавския басейн и в
прилагането на пилотните схеми.
Важна част от дейността на екипа по разпространяване на концепцията за
икономическата стойност на екосистемите беше работата с медиите на национално
ниво. WWF организира посещение за журналисти в пилотните райони от проекта за
запознаване с екологичната и икономическа стойност на тези места на място, както
и за среща с местните хора, участващи в пилотните дейности.
За да гарантира правомерното използване на европейските фондове, WWF следи и
подпомага прилагането на европейските политики за земеделие, развитие на
селските райони и опазване на околната среда. WWF работи в партньорство с
Министерство на земеделието и храните, за да подпомогне прилагането на
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и за постигането на целите
на Националния стратегически план за развитие на селските райони.
WWF подкрепя Европейската комисия в процеса на разработване на политиките за
следващия програмен период (2014-2020 г.) и за интегрирането им със стратегията
„Европа 2020“. През 2011 г. бяха организирани обучения за медиите във връзка с
предстоящите промени в европейския бюджет 2014-2020 г., прилагането и
развитието на Кохезионната политика и „позеленяването” на Общата
селскостопанска политика.
С цел популяризиране на възможностите за финансово подпомагане на
земеделските стопани, които обработват земи в Натура 2000, WWF съвместно с
МЗХ и Разплащателна агенция на ДФ „Земеделие” организираха технически
обучения за земеделски стопани, представители на общинските служби по
земеделие и други заинтересовани страни за кандидатстване по мярка Натура 2000
за земеделски земи от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.
Бяха разпространени и два информационни материала: „Кой го получава? Успехи и
провали с бюджета на ЕС“ и „Инвестиране за бъдещето: Повече работни места от
по-зеления бюджет на ЕС”.

15

WWF Дунавско-Карпатска програма България
Годишен доклад 2011

Инициативата "Храните, които помагат на природата" включва и земеделски стопани от
природните паркове Русенски Лом и Българка © WWF/Мая Тодорова

WWF продължи с подкрепата си на производителите в различни части на страната
за възстановяване и запазване на производството на традиционни продукти чрез
инициативата «Храните, които помагат на природата». За популяризирането на тези
храни WWF започна работа със специализирания кулинарен канал "Фиеста ТВ".
Бяха заснети кратки филми за фермерите и техните продукти от природните паркове
Русенски Лом и Българка. Тези филми представят ролята на традиционното
земеделие на езика на крайния потребител, чиито предпочитания и избор са
съществени за опазването и промотирането на този тип земеделие. Организацията
подпомогна участието на традиционни продукти от природните паркове Русенски
Лом и Българка в изложение в Комитета на регионите в Брюксел.

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ
През 2011 г. WWF предостави експертни становища при разработването на
енергийната стратегия на България, третия национален План за действие за
изменението на климата, законопроектите за възобновяеми енергийни източници, за
съхранението и улавянето на въглеродния диоксид, за климата, както и новата
европейска директива за енергийна ефективност. На различни събития беше
16
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представена и новата европейска директива за енергийните характеристики на
сградите. Бяха подготвени и становища за проучванията и добива на шистов газ.
През 2011 г. продължи изпълнението на проекта за намаляването на въглеродните
емисии в дирекцията на Природен парк Персина и създаването на икономически
механизми за възстановяване на влажни зони и устойчивото ползване на тръстиката
като локален енергиен източник. Беше организиран основния добив и транспорт на
биомаса от природния парк към преработвателния цех за пелети в Лесидрен. Бяха
проведени теренни работни срещи за запознаване на местните заинтересовани,
както и обучение на представители на общините и бизнеса за ползите от биомасата
в Северна България. Беше изградена и автономна соларна инсталация за
захранване на аквариума на Природен парк Персина.

Пелети от тръстика и папур от блато Кайкуша в Природен парк Персина © WWF/Георги
Стефанов
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Беше одобрен и нов проект по Интелигентна енергия–Европа, RePowerMap. Заедно
с местните общности той ще разработи интерактивна карта, която показва
капацитета за възобновяеми енергийни източници в различните места на
партньорите от различни страни в Европа
Стартира и активната работа по проект CovenantCapaCity, който има за цел да
изгради капацитет в 14 български общини да изработят планове за устойчиво
използване на енергията и намаляване на емисиите от парникови газове.
През пролетта на 2011 г. на кръгла маса под патронажа на еврокомисар Кристалина
Георгиева с всички ресорни институции и националния омбудсман беше обсъдено
как отделните министерства и институции да включат мерките срещу климатичните
промени в дневния си ред във връзка с предстоящето изготвяне на Законопроект за
климата.
Заедно с Асоциацията на потребителите WWF работи по прилагането на новата
европейска директива за енергийните характеристики на електроуредите.
Бяха финализирани сценариите на Технически университет-Берлин за намаляване
на емисиите от транспорта на Столична община по инициативата One Planet Mobility
на WWF Великобритания.
Беше представен Climate Change Performance Index за България – този инструмент
дава реална оценка какво прави България за климата на всички нива. Беше
публикуван и годишния Барометър за климатичните политики, който сравнява къде е
България на ниво политики за климата и тяхната реализация.
WWF е сред организациите от неформалната Коалиция за климата–България и
работи за привличане на партньори, които работят по темата за климата от
неправителствените организации и бизнеса. Бяха организирани срещи с
посолствата на Великобритания, Дания, Холандия и ЮАР.
WWF организира отбелязването на "Часът на Земята" (вж. по-долу) и се включи в
кампаниите Седмица на мобилността и 350.org.
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Единствено светлините на танцуващите с огън осветяват притъмнелия Народен театър "Иван
Вазов" в София по време на "Часът на Земята 2011" на WWF © Аделина Дженева

КОМУНИКАЦИИ, МАРКЕТИНГ И ФОНДОНАБИРАНЕ
През 2011 г. WWF подготви и изпрати над 110 съобщения до медиите, свързани с
работата на организацията и случаи, по които трябва да вземат отношение
представители на законодателната, изпълнителната и местната власт. Над 1000 са
абонатите на новините на WWF, които те получават по имейл. Над 500 са и
доброволците, които са заявили желание да помагат кампаниите на WWF. Близо
40000 души следят работата на WWF в социалните мрежи в интернет.
Бяха проведени и поредица от обществени информационни кампании:
- „Часът на Земята”. Започнал като кампания на WWF, приканваща жителите на
Сидни да угасят осветлението за един час, "Часът на Земята" се разрастна и стана
една от най-сериозните световни инициативи за борба с климатичните промени. В
първия "Час на Земята" през 2007 г. в Сидни, Австралия, 2,2 милиона домакинства и
фирми угасиха осветлението си за един час, за да покажат, че е време да се
предприемат реални стъпки срещу промените в климата. На 2011 г. в "Часът на
Земята" се включиха повече от 5251 града в 135 държави, включително 47
български града. Угаснаха фасадите и на над 40 известни сгради, паметници и
храмове в центъра на София.
- Национален ден на природните паркове, 14 май 2011 г. WWF организира за
четвърти път Национален ден на природните паркове. Над 3600 доброволци
събраха 12 тона отпадъци в 11-те природни парка на България, които представляват
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най-голямата защитена територия в страната. Участниците ремонтираха кътовете за
отдих и туристическата инфраструктура. Събраното количество е по-малко от
минали години, което показва, че ефектът вече е видим. Национален ден на
природните паркове беше проведен в партньорство с GLOBUL и администрациите
на 11-те природни парка.

Платформата за пеликани, изградена в Природен парк Персина © Архив на ПП Персина

- В края на 2010 г. WWF стартира дарителска кампания в интернет страницата си
http://wwf.bg/darete. На нея хората могат да помогнат на застрашени и редки
български животински видове и да подкрепят усилията на WWF за опазването на
местата, които обитават, като дарят средства онлайн или по банков път. Така ще се
наберат средства за запазването на рис, лалугер, пеликан и морски орел.
Подкрепата ще бъде използвана за възстановяване на местообитанията на
пеликана и морския орел в българския участък на река Дунав в Природен парк
Персина, за опазване на старите естествени гори в крайграничните планини на
Западна България, където рисът се завръща в последните години, за опазване на
ливади и пасища в три зони от европейската екологична мрежа Натура 2000 в
Плевенски регион и в Природен парк Русенски Лом, където се срещат колонии
лалугер. Подкрепа може да бъде оказвана и чрез дарителски SMS с текст DMS WWF
на кратък номер 17777 за 1,20 лв. с ДДС. До края на 2011 г. са събрани близо 3000
лв.
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WWF стартира кампания за набиране на средства за възстановяване на водни лилии заедно със
сайта за колективно пазаруване Zadrujno.bg © WWF/КатеринаРаковска

WWF подготви изложбата "Дунав - истинската река", която представя 37 снимки от
долното течение на река Дунав на шестима автори от България, Румъния, Австрия и
Франция, снимали специално за международната природозащитна организация.
Експозицията беше представена в Народното събрание с участието на посланика на
Румъния Н. Пр. Антон Пъкурецу и председателя на парламента Цецка Цачева, както
и в Софийския университет, пред Народния театър, в Русе, Силистра, Бургас,
Благоевград и др.
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Представянето на изложбата "Дунав - истинската река" в Народното събрание © WWF/Олга
Апостолова

През май 2011 г. започна нов образователен проект за млади лидери на WWFАвстрия, в който WWF-България е официален партньор. По време на този проект се
организира детски лагер в Национален парк Гезойзе в австрийските Алпи, чиято цел
беше да се свържат младежи от региона за съвместна работа по опазване на
околната среда. Очаква се този проект да прерасне в самостоятелна образователна
програма, която обхваща целия регион.

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
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- 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.
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2011 Г. НА WWF В
БЪЛГАРИЯ (в лв.)
Приходи от дейността
Приходи от финансирания
Приходи от дарения
Всичко приходи от дейността
Разходи по проекти
Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за консултанти
Разходи за персонала
Разходи за амортизация
Разходи за срещи и обучения
Разходи за командировки
Разходи за офис и комуникации
Разходи за връзка с обществеността и
медиите
Разходи за финансирания
Други оперативни разходи
Всичко разходи от дейността
Резултат от нестопанската дейност

934941
27448
962389

9302
186840
16233
514096
14123
140
88316
47917
7341
69448
8635
962389
0

Печалба от стопанска дейност

1432

Резултат от дейността

1432
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WWF е една от най-големите и опитни независими природозащитни организации в
света с над 5 милиона доброволци и глобална мрежа, която работи в повече от 100
държави.
Мисията на WWF е да спре влошаването на околната среда на планетата, за да
може в бъдеще хората да живеят в хармония с природата. Това може да се постигне
чрез запазването на биологичното разнообразие, устойчивото използване на
възобновяеми природни ресурси, намаляването на замърсяването и безогледното
потребление.
WWF в България
ул. Иван Вазов 38, ет. 2, ап. 3-4
1000 София
Тел.: 02/950 50 40, 02/950 50 41, 02/987 24 67
Факс: 02/981 66 40
E-mail: office@wwfdcp.bg
http://wwf.bg
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