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Скъпи приятели,

През изминалата година постигнахме много, но 
без вашата подкрепа усилията ни не биха били и 
наполовина толкова успешни. Предстои още мно-
го работа за възстановяване и опазване на приро-
дата в България, но дойде време и да споделим с 
вас постигнатите резултати.

Единствено благодарение на ясната отчетност от 
наша страна можете да бъдете сигурни, че сред-
ствата ви са вложени в добра кауза.

Акцентът в настоящия отчет е възстановяването и 
опазването на горите – основната тема на дарител-
ските ни кампании. Разбира се, те са част от общи-
те ни действия в помощ на природата в България, 
която е от първостепенно значение за всички нас.

Действията ни бяха насочени в 3 конкретни обла-
сти:

1.   опазване и възстановяване на гори в 10 природ-
ни парка

2.   подкрепа за отговорно стопанисване на горите

3.   подобряване на законодателството и борба с не-
законните дейности в защитените територии

С вашата подкрепа ще продължим да работим 
упорито и ще можем да насочим усилията си към 
постигане не само на краткосрочни резултати, но 
и на дългосрочни.

Ще се радваме да споделите с нас вашите впечат-
ления и препоръки към работата ни.

Благодаря ви сърдечно!

Програмен ръководител
WWF Дунавско-Карпатска програма България
София, ноември 2014 г.

Веселина Кавръкова

Програмен ръководител
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ТАЙНСТВЕНИЯТ РИС

Най-голямата котка в Европа обитава просторни гори в планините и има 
нужда от най-малко 30 кв. км, за да може да се храни и размножава спо-
койно.
Изсичането на старите гори, прокарването на пътища през тях и бракони-
ерството застрашават не само неговия дом, но и водят до намаляване на 
храната му.
До неотдавна е считан за изчезнал от българските земи, но вече има сигур-
ни доказателства за неговото завръщане.

Рисът е важна част от българската природа.
Нужни са спешни и крайно необходими мерки, 
за да го опазим и спасим неговия дом.
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„Да откриеш рис“ – филм на bTV

Благодарение на Диана Златанова – един от най-признатите експерти в 
областта на едрите хищници у нас – разполагаме със снимките на рисове 
от Осоговската планина. Гледайте филма на bTV, заснет по време на пре-
глеждане на фотокапаните.
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През изминалата една година кампани-
ята за символично осиновяване на рис 
привлече 800 индивидуални дарители 
и малко над 25 000 евро.

Вашата подкрепа ни даде сили и уве-
реност, че в България има истински 
загрижени за природата хора. Постиг-
нахме значителни успехи във възстано-
вяването на гори чрез почистване и за-
лесяване, в опазването на ценните гори 
от изсичане, в подобряването на зако-
ните и уличаването на нарушителите.

Надяваме се, че ще останете доволни от 
постигнатите резултати!

Горските обитатели могат 
да живеят и да се размножават 
спокойно само ако домът им е 
в безопасност.

WWF започна мащабна програма 
за опазване на вековните гори, 
а рисът стана неин символ.

ГОРАТА И НЕЙНИТЕ  ОБИТАТЕЛИ
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ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА ПРИРОДНИ 
МЕСТООБИТАНИЯ  
В 10 ПРИРОДНИ
ПАРКА

Съвместно с Изпълнителната агенция по 
горите и дирекциите на 10 природни пар-
ка, WWF направи най-мащабното през 
последните десетилетия у нас възстано-
вяване на природни местообитания край 
реки и влажни зони в гори.

То се проведе на територията на природ-
ните паркове: 

Българка, Витоша, Врачански Балкан, 
Златни пясъци, Персина, Рилски ма-
настир, Русенски Лом, Сините камъни, 
Странджа и Шуменско плато.
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•    Възстановихме 5 типа горски место-
обитания чрез засаждане на фидан-
ки от местни видове на обща площ 
от 806 дка в 7 природни парка.

•    Премахнахме 3 чужди вида на площ 
от 434 дка в 4 парка.

•    Създадохме нов маточник от черна 
топола и бяла върба на площ от 20 
дка.

•   Възстановихме 13 вида редки расте-
ния, характерни за 4 типа местооби-
тания в 4 парка.

Резултати от проекта
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Целта на Саарландския метод е производство на висококачествена дърве-
сина с минимални средства и спазване на високи стандарти за опазване на 
природата.

Един обучен лесовъд може да отгледа до 5 пъти по-голяма площ на ден в 
сравнение с масово наложените системи.
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•   1441 дка млади гори, от-
гледани по Саарландския 
метод в природен парк 
Странджа  
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Изградихме :
•   17 туристически къта, 
•   1 туристически маршрут, 
•   25 малки дървени моста,  
•    123 информационни табели,
•   246 пътуващи знаци, 
•   70 забранителни знаци,
•   735 огради,  
•   380 м дървени скари.

•   Почистихме природните паркове 
с участие на 9400 доброволци и съ-
брахме 36 тона отпадъци от парко-
вете.

10  | Годишен отчет на дарителската програма на WWF България
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•   Пътуваща изложба на дейностите по проекта в 10 града на страната

•   3 поредни години въздушни снимки на местата, обект на проекта
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ВЕКОВНИТЕ ГОРИ
НА БЪЛГАРИЯ
Опазеното от отсичане дърво е също толко-
ва важно, колкото и новопосаденото.
Вековни гори са онези, които са се развива-
ли стотици години без човешка намеса.
В България такива гори има предимно в 
резерватите, в националните паркове и в 
по-недостъпните високопланински райони 
и вододайни зони на Родопите, Стара пла-
нина, Рила, Пирин и Странджа.
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Вековните гори са последните кътчета дива природа, където можем да на-
блюдаваме всички фази от развитието на естествените гори – зараждането 
на младата гора сред останките на паднали величествени дървета, борбата 
за оцеляване на конкуриращите се за вода и светлина зрели дървета и бав-
ното отмиране на най-старите дървета, достигнали до предела на своята 
възраст, без да бъдат отсечени...

ДНЕС ЕДВА 5 % ОТ ГОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ СА ВЕКОВНИ.

АКО ТЕЗИ ГОРИ БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ, 

ТОВА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО НЕИЗМЕРИМИ ЗАГУБИ 

ЗА ПРИРОДАТА И ЧОВЕКА.

© Деница Пенева

Възникване Растеж Зрялост

Старост
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Някои от обитателите на стари гори 
са успели да се приспособят към про-
менените условия в стопанисваните 
гори, но други, по-чувствителни ви-
дове, са застрашени от изчезване. 

Това обикновено са организми, свър-
зани със стари и големи живи и мърт-
ви дървета или с падналите и разла-
гащи се стъбла и клони. Част от тях 
са включени в конвенции и междуна-
родни списъци на застрашените ви-
дове, в Червената книга на България 
и в Закона за биологичното разноо-
бразие. 

14  | Годишен отчет на дарителската програма на WWF България
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Обитатели на старите гори, включени 
в Червената книга на България в ка-
тегориите „застрашени“ и „уязвими“  
видове:

1.  Гигантски вечерник
(Nyctalus lasiopterus);

2.  Космат сечко 
(Tragosoma depsarium);

3.  Уралска улулица
(Strix uralensis); 

4.  Сив кълвач
(Picus canus); 

5.  Златка 
(Martes martes).

© Деница Пенева
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ГРИЖА ЗА ГОРАТА
ЧРЕЗ FSC СЕРТИФИКАЦИЯ

FSC e система, която га-
рантира както устойчиво 
стопанисване на горите, 
запазване на старите гори 
и грижа за природата, та-
ка и поминъка на местни-
те общности и правата на 
горските работници.

WWF е единствената 
неправителствена 
организация в България, 
която подпомага 
сертифицирането на 
горите по FSC.

16  |
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FSC изисква поне 5% 
от сертифицираните гори 
да бъдат запазени 
без човешка намеса. 

5%  
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ОТГОВОРНА 
ГРИЖА НА WWF 
ЗА ГОРИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ
През изминалите 5 години помог-
нахме в сертифицирането по сис-
темата FSC на 650 000 ха гори.

©
 W

W
F



20  | Годишен отчет на дарителската програма на WWF България

©
 W

W
F

В районите на нашата рабо-
та идентифицирахме горите с 
голямо значение за опазване 
на биоразнообразието – т.нар. 
гори с висока консервацион-
на стойност – и разработихме 
мерки за тяхното правилно 
стопанисване и мониторинг. 
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Обучихме над 300 
служители в гор-
ски стопанства как 
да управляват от-
говорно и устойчи-
во горите.



22  | Годишен отчет на дарителската програма на WWF България

3 795 000 ха 
от територията
на България 
са покрити с гори.

Легенда:

2,7%  стари 
естествени гори без 
следи от човешка 
намеса

с човешка намеса 
(търговия с 
дървесина, 
производстов, 
продукти от дърво, 
сеч..)

2,7%

97,3%

Открий старите гори на България
http://gis.wwf.bg/forests

Разработихме онлайн платформа за старите гори в България – първия по-
добен продукт, разработен за българската природа. Тя дава разнообразна 
информация за местоположението на старите гори, възрастта и историята 
им, както и насоки как може да се стигне до уникалните природни системи.
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Заснехме документалния късометражен 
филм „Непознатите гори“ – първата про-
дукция на WWF, посветена на непов-
торимата красота на българските вековни 
гори и нуждата да се положат сериозни 
усилия за опазването им.

Непознатите гори на България
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В ЗАЩИТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА
Продължаваме да работим за подобряване на законодател-
ството и да се борим с незаконните дейности в защитените 
територии. Няколко казуса през изминалата година бяха 
от особено значение…
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След близо половингодишна упорита работа 
заедно с наши колеги от други неправителстве-
ни организации успяхме да спасим от изсичане 
4500 ха крайречни гори.

Реалната заплаха за тях беше допусната с една 
от най-скандалните законови поправки в по-
следните години. След много напрегнати деба-
ти държавните институции бяха убедени да се 
откажат от намерението си да изсекат безкон-
тролно крайдунавските гори. 

©
 W

W
F

Крайречни гори
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След дълга и тежка битка по улиците на София 
и в съда прокуратурата най-накрая потвърди 
съмненията за незаконни строежи в ски зона 
Банско.

Проверката показва нарушенията, за които 
природозащитниците сигнализират от години.

Последващата проверка е поверена на Окръжна 
прокуратура – Благоевград, от която се очаква 
да установи причините и потенциалните винов-
ни лица.
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След 6 години на съдебни битки, петиции, проте-
сти, експертна и медийна работа отново се нала-
га гражданското общество да се изправи в защи-
та на ПП „Странджа“ и останалите застрашени 
територии.

Коалицията „За да остане природа в България“ 
настоява да се вземе трайно законодателно ре-
шение, което да гарантира, че в бъдеще няма да 
се приемат устройствени планове без екологич-
на оценка, докато гражданите не получат достъп 
до правосъдие при устройство на територията и 
опазване на околната среда.

Странджа
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За преминаване през Стара планина е приет къс 
вариант на тунел от 3,2 км.

Това означава, че път с дължина над 4,5 км и ши-
рина между 15 и 40 м, щe бъде изграден директно 
през природен парк „Българка“ и една от най-ди-
вите му части – долината на Козята река, обита-
вана от защитените от закона видове мечка, вълк 
и рис.

WWF не е против проекта, но настоява за изграж-
дането на по-дълъг тунел, който да минава изця-
ло под планината, както и за спазването на Евро-
пейското природозащитно законодателство.

Тунелът под Шипка
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WWF разработи „Анализ на незаконния дърво-
добив в България за периода 2006-2013 г.“

Спрямо предишния доклад от 2005 г., масовите, 
бракониерски нарушения в горите намаляват, 
но незаконните практики днес се случват като 
формално законни или документално скрити.

Чрез незаконния добив на дървесина, сивият 
сектор в горското стопанство генерира скрити 
приходи от над 100 млн. лева годишно.

Доклад за незаконния дърводобив в България
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Продължаваме да следим законодателството, 
разработваме становища и експертни оценки 
и се стараем да предотвратим промени в зако-
ните и наредбите, които са в ущърб на приро-
дата.

Наши предложения бяха приети в Наредба №8 
за сечите, като например опазването от изсича-
не на биотопни дървета, сред които са и дърве-
тата с хралупи и гнезда.

 Подобряване на законодателството
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Скъпи приятели, 

Нашите усилия не спират дотук. Предстои ни още много работа по опазването и 
възстановяването на едно от най-големите ни богатства – горите.

Почистихме природните паркове и засадихме над 320 000 фиданки. Досега с 
наша помощ 17% от горите в България бяха сертифицирани по системата FSC. 
Това гарантира тяхното добро стопанисване, опазване на редки видове животни 
и растения и съхраняване на поминъка на местните хора. WWF ще продължава 
да подпомага сертифицирането на нови гори, както и да следи за нарушения в 
горските стопанства, с които вече сме работили.

Наши експерти ще търсят и проучват последните останали стари, естествени 
гори, които могат да осигурят дом за риса и други застрашени горски обитатели. 
Важно е да съществуват такива „острови на старостта“, за да се проследи и осигу-
ри възможността за естествена поява на нови видове, както и да има достатъчно 
територии, в които изключително редки и уязвими видове да продължат да съ-
ществуват.

Надяваме се скоро да ви покажем нови снимки на рис от поставени фотокапани. 
Знаем със сигурност, че рисове в България има. Нашата цел е да проучим тяхно-
то поведение и да им осигурим защита.

Ще се радвам да разкажете на приятелите си за нашата обща кауза. Благодаря ви 
отново за подкрепата!

Елена Ганчева
Координатор на дарителската програма на WWF България
Имейл: kampania@spasetedivatapriroda.bg

П.П. Ако желаете по-подробна информация за извършените дейности, моля, последвайте лин-
ковете на следващата страница.
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Репортаж на bTV „Да откриеш рис“
http://btvnews.bg/gallery/gallery/da-otkriesh-ris.html

Опазване и възстановяване на природни местообитания 
в 10 природни парка
http://www.wwf.bg/what_we_do/protected_areas/10parks/

Опазване и възстановяване на природни местообитания
в 10 природни парка – финален отчет
http://awsassets.panda.org/downloads/laymans_report_bg.pdf

Кампания на WWF за опазване на вековните гори
http://www.wwf.bg/get_involved/oldforests/

Онлайн платформа за старите гори
http://gis.wwf.bg/forests/

Брошура за вековните гори
http://awsassets.panda.org/downloads/wwf_broshura_starite_gori.pdf

„Непознатите гори“ – филм на WWF за старите гори
http://www.youtube.com/watch?v=aB1Z2kl4Cb0

Какво всъщност означава сертификация по FSC?
http://www.wwf.bg/what_we_do/forests/fsc/

Спасени от изсичане крайречни гори
http://www.wwf.bg/?207930/wwf-riperian-forest-saved

Казусът Банско
http://www.wwf.bg/what_we_do/protected_areas/bansko/

Прецедентът Странджа
http://www.wwf.bg/what_we_do/protected_areas/strandzha/

Тунелът под Шипка
http://www.wwf.bg/?208643/mountain-tunnel-construction-start

Доклад на WWF за незаконния дърводобив в България (2006-2013)
http://www.wwf.bg/?229532/illegal-logging-report

Официален уебсайт на WWF България
www.wwf.bg

Дарителски уебсайт на WWF България
www.spasetedivatapriroda.bg

Фейсбук страница на WWF България
https://www.facebook.com/WWFBulgaria

Twitter на WWF България
https://twitter.com/wwf_bulgaria

За повече 
информация:
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WWF България

София 1000
ул. Иван Вазов № 38,ет.2, ап.3-4
Тел./факс: 02 950 50 40; 02 981 66 40
Телефон за дарители: 0885 72 78 62
E-mail: offi ce@wwfdcp.bg
Web: http://wwf.bg
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Защо сме тук
За да спрем унищожаването на околната среда и да изградим
бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата.

www.wwf.bg


