ЧЛЕНОВЕ НА КОАЛИЦИЯ
“ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА
В БЪЛГАРИЯ“

АСОЦИАЦИЯ НА ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ (АПБ)
АПБ е неправителствена организация в обществена полза,
учредена на 28.01.2003 г. Днес в нея членуват всички 11
дирекции на природни паркове.
Мисия: Развитие и опазване на системата от защитени
територии в България, съхраняване на биологичното
разнообразие на България и насърчаване на устойчивото
развитие чрез балансиране на екологичните, социални и
икономически интереси.
Дейности:
Популяризиране,
опазване
и
изучаване
на българските паркове; опазване на биологичното
иландшафтното разнообразие, културното и духовното
наследство на българските паркове и системата от защитени
територии, вкл. зоните от НАТУРА 2000; развитие на парковете
и другите защитени територии; подпомагане генерирането
на доходи от парковите и околопаркови територии, вкл. и
за местното население; информиране на обществеността за
значението и целите на системата от защитени територии в

България; подпомагане на устойчивото развитие на системата
на парковете и защитените територии в България за благото на
настоящите и бъдещите поколения; изграждане на екологична
култура в българското общество; подпомагане прилагането на
националното и международното законодателство и успешни
практики в областта на опазване на защитените територии,
биологичното и ландшафтното разнообразие.
Текущи проекти и инициативи: : Разработване на
ръководство за планиране на дейности в земи и гори от горския
фонд в Натура 2000, „Гласове за защитени територии” - проект
към CEE Trus;, информационна кампания за проблемите на
българските паркове; „Подобряване управлението на тревни
местообитания в природните паркове като част от Натура
2000” – проект към от EECONET Action Fund.
Уебсайт: http://www.bg-parks.net/

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ
(БААТ)
БААТ е сдружение с нестопанска цел, основано през 1998
г. БААТ обединява над 90 члена: национални и регионални
туристически сдружения, природни паркове, туроператори
за специализиран туризъм, семейни хотели, къщи за гости и
физически лица. БААТ е член на мрежата EUROGITES (www.
eurogites.org) и официален партньор на ECEAT International
за България (www.eceat.org).
Ние искаме да направим България значима и интригуваща
дестинация за алтернативен туризъм като същевременно
съхраним природата. В БААТ постигаме целите си като:
обучаваме представители на къщи за гости и семейни
хотели, общински администрации, нестопански организации
и защитени територии на теми, свързани с алтернативния
туризъм; консултираме членовете си как да стартират и
развиват успешно своя бизнес; популяризираме дейността
на нашите членове на международни и национални
туристически борси, семинари и срещи и чрез публикации в

национални и чуждестранни медии; рекламираме страната
ни като дестинация за алтернативен туризъм.
Настоящи проекти:
- Проект за развитие на качеството в селския туризъм,
финансиран от Европейската комисия – партньори са БААТ
и представители от Латвия, Гърция, Испания и Словения.
Крайният резултат ще бъде интерактивен интернет модул,
който ще представя основните критерии в европейското
настаняване в къщи за гости.
- “Зелена къща” - сертификат, който оценява българското
предлагане в къщи за гости и семейни хотели. Целта ни е да
насърчим къщите за гости да се съобразяват с екологичните
норми.
- Годишен „Пътеводител за гостоприемство и приключения”
– каталог на предприемачи, които развиват туристическия
си бизнес с внимание към природата и традиционния дух
на България.
Уебсайт: http://www.baatbg.org/

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ (БДЗП)
МИСИЯ: БДЗП е природозащитна организация,
която от 1988 г. работи за опазването на дивите
птици и българската природа БДЗП е българският
партньор на BirdLife International – най-голямата
световна мрежа от водещи неправителствени
организации за опазване на птиците.
ПРИРОДОЗАЩИТА:
Опазваме
птиците
чрез
преки
природозащитни дейности като охрана на гнезда на световно
застрашени видове птици като царския орел; поставяне на
изкуствени гнезда за грабливи птици, рибарки, мухоловки
и други; подхранване на лешояди в Източните Родопи;
мониторинг на обикновените видове птици и среднозимно
преброяване на водолюбивите птици в България и др.
Опазваме най-ценните места за птиците – орнитологично
важни места (ОВМ), за да могат птиците да оцелеят, когато
гнездят, мигрират или зимуват. Всички идентифицирани от нас
ОВМ (114) са включени в екологичната мрежа Натура 2000 като
специално защитени зони за птиците

ОБРАЗОВАНИЕ: Знаем колко е важна подкрепата
на хората за ефективна природозащита. От особено
значение за нас е възпитанието на отговорни млади
хора. Над 9000 ученици, студенти и граждани участват
в утвърдили се вече традиционни инициативи като
Европейски дни на птиците, Жива пролет, По следите на
птиците, Орнитологични олимпиади.
ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕНТРОВЕ: Изградихме и
поддържаме
природозащитни
информационни
центрове за популяризиране на богатствата на влажните
зони – ПЗЦ Пода и за опазване на лешоядите – ПЗЦ
Източни Родопи.
БИЗНЕС И БИОРАЗНООБРАЗИЕ: Помагаме на малките
и средни предприятия и земеделските производители
да въвеждат и прилагат екологично устойчиви практики
на производство и действия с положителен ефект върху
биологичното разнообразие.
За контакти: bspb_hq@bspb.org, www.bspb.org

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ФИТОЦЕНОЛОГИЯ—2001
(БДФ)
БДФ е създадено през 1993 г. с цел обединение на научни
работници, преподаватели, студенти, които работят в областта
на проучването и опазването на растителните съобщества и
природните местообитания. В дружеството членуват учени
и преподаватели от Института по ботаника и Националния
природонаучен музей – БАН, Биологическия факултет на СУ
„Св. Кл. Охридски”, Лесотехническия университет, Шуменския
Университет „Св. К. Преславски” и др., които се интересуват
от проблеми на българската растителност. Друга основна цел
на дружеството е да проучва растителността на България и да
популяризира нейната значимост сред обществото, да работи
за повишаване на нивото на познание сред биологичната и
лесовъдска общност, както и на широки слоеве от обществото
за значението на естествените екосистеми в България.
Основни направления на дейността: проучва, популяризира
и търси решение на проблемите на естествените екосистеми;

дава експертни оценки и участва в обсъждане на проблемите
на околната среда, свързани с опазване на растителни
съобщества и природни местообитания; инвентаризира
защитените територии и зоните от Натура 2000, както и
местата с висока консервационна стойност, популяризира
публикации и научни и обществени форуми, в които се
обсъждат проблеми, свързани с растителността; оценява
проекти, планове и програми, според възможностите
им да повлияят негативно на природни местообитания и
консервационно–значими растителни съобщества и др.
Проекти:
БДФ участваше активно в инвентаризацията на проекто–
защитените зони от НАТУРА 2000 в България, в частта за
природните местообитания. Членове на БДФ участват активно
в научната подготовка на том 3. Природни местообитания на
Червена книга на България.
За контакти: Веска Русакова – председател, Росен Цонев
- секретар

БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ “БИОРАЗНООБРАЗИЕ” (БФБ)
БФБ е приемник на Българошвейцарската
програма
за
опазване на биоразнообразието.
По програмата бяха осъществени
редица преки природозащитни дейности и подготвени
13 Плана за управление на защитени територии. Фондът
за малки проекти на БФБ подкрепи дейностите на над 50
природозащитни организации.
Области на работа:
Защитени територии и видове - работим за опазване на
дивата коза, глухаря, сухоземните костенурки, родопския
крем и др., принос за обявяването на 14 нови ЗТ в Родопите,
разширяването на ПП „Сините камъни” и създаването на найновия Природен парк „Беласица” ;
Зелен пояс и НАТУРА 2000 – координираме международната
инициатива за превръщане на бившите зони на Желязната
завеса в запазени и устойчиво използвани територии в
Странджа, Родопите, Беласица, Осогово и другите Западни

погранични планини; подготовка за обявяване на първия
съвременен биосферен парк в Странджа;
Образователни и PR дейности – образователен курс „Опазване
на биологичното разнообразие” в София и Благоевград;
обучителен лагер „Картали” всеки май в Източни Родопи;
състезание „Натура 2000” за популяризиране на защитените
територии и видове в България сред децата от 7 до 12 клас;
ежегодни кампании за популяризиране на биоразнообразието
в България;
Устойчив туризъм – основен подход за опазване на
биоразнообразието и осигуряване на поминък за местните
общности в Беласица, Западните гранични планини, Странджа,
Добруджа, Пирин и Осогово; разработване и прилагане
на регионална марка „Странджа” заедно с дирекцията на
Природния парк;
Кампании и коалиции – сред инициаторите на коалиция “За
да остане природа в България” и изпълняващи ролята на
Секретариат на Коалицията; провеждане на кампания сред
общините за опазване на речните екосистеми и устойчиво
управление на риска от наводнения.
Уебсайт: http://www.bbf.biodiversity.bg/

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ
(БФКА)
БФКА е национална федерация от 1929 г., когато възниква
под името Български планински клуб с цел да работи
за прилагане в българските планини на истинското
планинарство. БФКА е член на UIAA (Международната
федерация по катерене и алпинизъм) от 1935 г. и член на
IFSC (Международната федерация по спортно катерене) от
2007 г. БФКА е сдружение с нестопанска цел на алпийските
клубове в България. Към момента в нея членуват 33
клуба. БФКА координира развитието, практикуването и
администрирането на алпийските дейности и спортове
- алпинизъм, спортно катерене, състезателно катерене,
ледено катерене, ски-алпинизъм на национално ниво. БФКА
организира и провежда различни спортно-състезателни
прояви, подпомага участието на своите членове в
национални и международни алпийски и спортни прояви.

Федерацията организира, координира и осъществява
обучение на членовете на клубовете, които членуват
в нея, както и на други лица по алпийски и планинарски
дейности. БФКА съдейства на членовете си и на други
организации и лица във връзка с прояви за опазването на
и достъпа до алпийските обекти, природата и природните
забележителности на България.
Текущи дейности и проекти:
- Експедиции
- Участие и провеждане на състезания по състезателно
катерене
За контакти: office@bfka.org, www.bfka.org

ИНФОРМАЦИОНЕН И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПО ЕКОЛОГИЯ
(ИУЦЕ)
ИУЦЕ е създаден през 1995 г. с цел
повишаване на информираността на
гражданите за опазване на околната
среда; участие на обществеността
в процеса на взимане на решения
за околната среда на национално,
регионално и местно ниво; подпомагане
на природозащитните организации и
гражданите за достъп до информация за околната среда;
промяна на политики и проекти, които увреждат околната
среда и насърчаване на природоопазващи алтернативи.
Основни направления на дейността: издирва, събира и
дава гласност на информация за проблемите на околната
среда; дава независими експертни оценки и участва в
обсъждане на проблемите на околната среда; провежда
част от разяснителната кампания за Натура 2000; издава и
разпространява информационни материали с практически
съвети за рационално използване на ресурсите и предпазване

от замърсяване на околната среда; прави проучвания за
проекти, програми и стратегии и дава предложения за
устойчиви алтернативи.
Текущи проекти:
- “Натура 2000 – обществен принос” – оценка на националната
мрежа Натура 2000 и изготвяне на предложения за
компенсаторни мерки за земеделските стопани в Натура
2000 зоните;
- Наблюдение на дейностите на международните финансови
институции и предлагане на конструктивни алтернативи за
техните проекти;
- Кампания против използване на технологията за цианидно
излужване при добив на злато в България;
- Danube Environmental Forum - Кампания за устойчиво
управление на водите и влажните зони в Дунавския басейн и
управление на риска от наводнения;
- Западна Стара планина - повишаване на капацитета на
местните НПО, предприемачи и общински администрации за
подготовка на проекти и развитие на алтернативни форми
на туризъм.
Уебсайт: http://www.ceie.org/

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “БЪДЕЩЕ СЕГА”
Насърчава младите хора да развиват своя активна и
отговорна гражданска позиция, среда и общност. Работи
за изграждане на умения за учене през целия живот и за
социално и личностно усъвършенстване.
“FutureFriendly” - създаване на онлайн мрежа, където
младежи с идеи ще намират други младежи с идеи и ще
действат, за да ги осъществят. Част от участниците ще са
млади социално неравнопоставени хора.
“Посланици на природата” - програма за екологично
образование в извънкласни и неформални форми на
обучение в екоклубовете и Лятна екоакадемия.
“Какво означава да съм гражданин на България?” - заедно
с партньорите ни от Фондация Пайдея разработихме
е-методология, с помощта на която в няколко училища от
София и Смолян учениците имат достъп до материали по
теми, липсващи в образователната програма.
Еко-клубове и проект “ЕкОбразование” - екологичното

образование липсва в училище. И това трябва да се
промени. Сигурни сме, че ние направихме решителна
крачка в тази посока.
Ръка за ръка с природата - след конкурс за есета, този
проект изпрати 8 ученици на незабравимо преживяване в
Lake District, Великобритания.
Залесяване на Витоша - тази инициатива се реализира в
района на Златните мостове заедно с ученици от Еко-клуба
“Пазители на околната среда” към 138 СОУ “Проф. Васил
Златарски”.
Повишаване на екологичната култура и гражданското
съзнание за проблемите на природата сред децата и
подрастващите - ангажирането в първия ни самостоятелен
проект на над 120 деца от района на община Смолян и
горното течение на река Арда, при предвидени 30, за нас
беше истинска радост и наслада от постигнатите резултати.
Уебсайт: http://www.gudevica.org/moodle/index.php

СДРУЖЕНИЕ “АГРОЛИНК”
Основано през 1999 г., АГРОЛИНК обединява специалисти,
експерти и фермери в мрежа на партньорство и
сътрудничество. АГРОЛИНК подпомага земеделските
производители и селските общности в България за
развитие на органичното земеделие. АГРОЛИНК работи
със земеделски производители, държавните институции,
академичната общност и неправителствените организации.
АГРОЛИНК
е
член
на
GENET
Европейска
мрежа
на
неправителствени
организации.
Дейности:
Консултации на място (преход от конвенционално към
органично земеделие, съвети за производство и маркетинг);
Групови консултации (семинари, курсове, професионални
екскурзии, ръководства);
Консултации за земеделски производители, местни власти,
държавни организации, НПО;
Публикуване на информационни и образователни
ръководства, брошури;

Издаване на първото списание за органично земеделие в
България „Жива земя”;
Лобиране
и
участие
при
разработването
на
законодателството свързано с органичното земеделие,
опазването на природата и околната среда.
Уебсайт: http://www.agrolink.org/

СДРУЖЕНИЕ ЗА ДИВА ПРИРОДА “БАЛКАНИ”
(СДП Балкани)
Основните цели на сдружението са проучването, опазването
и възстановяването на флората и фауната в природните
екосистеми и съхранението им. В организацията членуват
над 70 души. Група млади хора - ученици и студенти,
учредяват Сдружение “Зелени Балкани - София” през 1992
г. Те организират подписка срещу лошото управление
на Зоопaрк София, в резултат на която ръководството е
сменено. Следва кампания срещу използването на луминал
за унищожаване на вълци, който причинява отравянето на
много видове птици и други животни. След месец и половина
протести пред тогавашния Комитет по горите, използването
на луминал е забранено. Това е втората успешна кампания
на сдружението.
Дейности:
Участие в разработването на Националната стратегия за
биоразнообразие (1993 -1994 г.);

Работа с видове - прилагане на План за действие за опазване
на прилепите; проект за изграждане на щъркелови гнезда в
Плевен; среднозимно преброяване на водоплащавите птици
в Софийско;
Опазване на влажни зони - опазване на екосистеми по реките
Искър, Вит и Осъм;
Работа в природни територии - изготвяне на План за
управление на Природен парк “Врачански Балкан”;
Опазване на територии - Драгоманско блато и Чепън
планина, Западна Стара планина;
Устойчиви форми на поминък в Родопите;
Предложение за Природен парк „Студенец”;
Опазване и мониторинг на видове - едри хищници, балканска
дива коза, водолюбиви птици,
пернатонога кукумявка;
Кампания „Спасете Пирин”, Кампания за спасяване на
Кресненското дефиле;
Образователен център за едрите хищници, ежеседмични
лекции.
Уебсайт: http://www.balkani.org/

ЕКОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ “ЗА ЗЕМЯТА”
ЗА ЗЕМЯТА обединява усилията на хора, решени да работят за
създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на
нашата планета, който изключва експлоатацията на хората и
природата. Има над десетгодишна традиция във въвличането
на доброволци в разнообразни дейности.
Енергийна кампания - поставяне на изолации и
енергоспестяващи материали в социалните домове за деца
и възрастни хора, разпространяване на информационни
материали, инсталиране на слънчеви системи, организиране
на обществени дискусии и обучения
CEE Bankwatch Network - като член на мрежата ЗА ЗЕМЯТА
развива кампания по наблюдение на международни
финансови институции като Европейската инвестиционна
банка, Световната банка, както и ИСПА, и стриктно
информиране на обществеността за проектите, финансирани
от тях в България, оказване на помощ на засегнати от тези
проекти местни общности, предотвратяване на негативното

им въздействие върху околната среда и промотиране на
устойчиви решения за развитие.
Транспортна
Кампания
популяризиране
на
природосъобразни модели за градски транспорт като
изграждането на велосипедни алеи и по-широката употреба
на електрифициран градски транспорт.
Обществено участие в процедурата за Оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС) - тази кампания
следи за стриктното прилагане на процедурите по ОВОС при
изпълняването на проекти от национално и местно значение.
Кампания Отпадъци - представяне и прилагане на практики
за въвеждане на разделно събиране и рециклиране на твърди
битови и индустриални отпадъци в България. Реализираните
проекти включват “Алтернативи на найлоновите торбички
и опаковки”, “Управление на отпадъците в защитените
територии”, “Разделно събиране на отпадъци в училищата”.
Уебсайт: http://www.zazemiata.org/

СДРУЖЕНИЕ “ПРИРОДА НАЗАЕМ”
“Природа назаем” е българска природозащитна организация,
основана през 1992 г. от хора с различни професии и интереси.
Сдружението притежава експертни познания в следните
области:
Политика и законодателство за околната среда в процеса на
присъединяване към EC
Градска околна среда
Глобални проблеми на околната среда: Разрушаване на
озоновия слой, киселинни дъждове, парников ефект
Замърсяване на въздуха
Замърсяване на почвите
Управление на отпадъците
Биоразнообразие
Емисии
Качество на водите и управление на отпадъчни води
Транспорт и околна среда
Устойчив туризъм

Екологично образование
Масмедии и околна среда
Екологични филми и видео-материали за околната среда
Уебсайт: http://bornat.org/

СНЦ “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ”
“Зелени Балкани” е създадено през 1988 г.
с мисия да опазва природата на България и
Балканския полуостров. Организацията има
над 4000 членове. Централният офис е в Пловдив, а регионални офиси има
в Стара Загора, София, Поморие, Раднево,
Русе и с.Пелевун.
Области на действие: Kонсервация и възстановяване на редки и застрашени видове и техните местообитания; възстановяване и опазване на влажни зони, разширяване
и укрепване на мрежата от защитени територии и подпомагане
изграждането на НАТУРА 2000; „еx situ” - програма за рехабилитация, лечение и връщане в природата на пострадали диви
животни в единствения в страната Спасителен център за диви
животни; опазване, възстановяване и устойчиво управление на
горите; подкрепа на реформите в българското природозащитно законодателство; мобилизиране на потенциала на младите
хора за опазване на дивата природа и околната среда, популяризиране на ценностите на доброволчеството.

Текущи проекти и инициативи:
- Подпомагане консервацията на биоразнообразието и устойчивото управление на Поморийско езеро, Марица и Дунав;
- Подпомагане опазването и възстановяването на популациите на царския орел, червеногушата гъска, черния и белоглавия лешояд, малкия корморан и прилепите в България;
- Програма за реинтродукция на брадатия лешояд и белошипата ветрушка в България;
- Изграждане и управление на Натура 2000 в България – повишаване капацитета на заинтересованите страни за управление и финансиране на защитените зони;
- Опазване на биоразнообразието и естествените природни
местообитания в Югоизточна България;
- Повишаване на обществената ангажираност по проблемите
на околната среда;
- Лечение, рехабилитация и връщане в природата на бедстващи диви животни.
За контакти: office@greenbalkans.org, www.greenbalkans.org

СДРУЖЕНИЕ “ПРИРОДЕН ФОНД”
Сдружението е член на Световния
съюз за защита на природата
(IUCN).
“Природен фонд” е създаден през
октомври 1989 г. като сдружение на експерти, работещи в
областта на природните и обществени науки и изкуствата,
което обединява техните усилия за дългосрочно опазване
на българската и балканската природа. Главните стъпки за
достигането на тази цел са: планиране и разработване на
стратегии; създаване, разширяване и управление на мрежа
от защитени територии и опазване и управление на редки и
застрашени растителни и животински видове.
През 1994 г. сдружението разработи план за действие
за опазване на мечката у нас, утвърден на съвещание на

национално равнище. През 1995 г. сдружението започна
осъществяване на тази програма. Учредяването на мрежата
става с участието на представители от Албания, България,
Гърция и Македония. Мрежата е в процес на разрастване и
в нея членуват вече и представители на Югославия.
За тази си дейност през 1997 г. “Природен фонд” бе удостоен
с наградата на фондация “Хенри Форд” за опазване на
националното културно и природно богатство.
За контакти: office@wf-bg.org

КЛУБ ПО ЕКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ UNECO
КЪМ СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ НА СУ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”
Клуб UNECO е създаден през ноември 2006 г. от
обединението на няколко еко формации, работещи в СУ
„Св. Климент Охридски”. Екипът на UNECO се формира от
студенти с различни интереси и професионална ориентация.
UNECO
провежда
обществени
дискусии,
анкети,
проучвания, организира петиции сред студентските среди,
както и конкретни еко акции. Основни акценти при тях
до момента са били европейската природозащитна
мрежа NATURA 2000, разделното събиране на отпадъци,
възобновяемите енергийни източници и последствията от
генно-модифицираните организми. Наред с това ще бъдат
създадени специализирани информационни материали за
незрящи, с което ще сме сигурни, че глобалните проблеми
на околната среда ще станат достояние на повече активни
млади хора.

ЗЕЛЕН УНИВЕРСИТЕТ - С дейността си UNECO цели да
изгради в съзнанието на хората уважение към природата
и нетърпимост към грубите посегателства срещу нея.
Екологичното възпитание е практическият инструмент,
с който клубът реализира политиката си. Въпреки че
основната целева група на организацията са студентите и
академичната общност като цяло, амбициите на UNECO не
се ограничават до стените на университета.
За контакти: unecobg@gmail.com
Уебсайт: http://uneco.info/

СОФИЙСКО ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ
“ЩАСТЛИВЕЦА”
“Щастливеца” се формира в началото
на 2006 г. от спонтанно възникнала
гражданска инициатива, свързана с
проблемите на столицата. Основни цели
на сдружението са: постигане на реален
и ефективен граждански контрол върху
работата и решенията на държавни и
общински органи на властта; участие при
формирането и прилагането на техните решения; подобряване
на жизнената среда на жителите на гр. София; прозрачност
и информираност на гражданите относно действията на
държавните и общинските органи на властта. Сдружение
“Щастливеца” е било инициатор и участник в обществени
обсъждания, преконференции, медийни изяви, срещи с
представители на институциите, митинги, подписки, дебати
и дискусии, лекции, хепънинги и пърформанси, изложби,
работилници.

Дейности:
Гражданско представителство в комисията по околна среда и
води на Столичния общински съвет;
Участие в обществените обсъждания на Общия устройствен
план на София;
Участие в гражданската коалиция „Нулеви отпадъци“ за
комплексно разрешаване на кризата със столичните отпадъци;
Участие в кампанията за Иракли и Черноморието чрез
организиране на публични акции и университетски семинари.
Текущи проекти:
Университетски проект за гражданско участие и устойчиво
развитие МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ, подпомогнат от CEE Trust осъществяване на широк граждански форум в университетска
среда и включване на проблематиката на гражданското
участие и устойчивото развитие като практическа дейност в
учебните програми на различни университетски специалности.

Уебсайт: www.placeforfuture.org

ГРАЖДАНСКА ГРУПА “ДА СПАСИМ ИРАКЛИ”
Гражданското движение „Да Спасим Иракли” възникна през
пролетта на 2006 г. като спонтанно обединение на хора от
цялата страна в защита на един от последните диви плажове
по нашето Черноморие - Иракли. “Да Спасим Иракли”
привлече граждани и експерти за своята кауза и даде
тласък за създаването на Коалиция “За да остане природа в
България”.
Основни цели:
- опазване на дивата природа в района на Иракли;
- зараждане и сформиране на гражданска активност за
опазване на дивите плажове по българското Черноморие;
-гражданска активност, доброволчески труд и повишаване
на културата и морала за опазване на природата.
От създаването на „Да Спасим Иракли” до днес са проведени
над 200 акции с активното участие на хиляди граждани,
специалисти и хора на изкуството.

Дейности и инициативи:
- акции на място - спиране на незаконни строителни дейности
и сечи;
- четири почиствания на плажа на Иракли;
- 24-часово парти в защита на Иракли, събрало над 6000
души и диджеи от почти всички формации;
- два национални протеста с участие на граждани от различни
градове;
- жалба до Европейската комисия и петиция до Европейския
парламент.

Уебсайт: www.daspasimirakli.org

ГРАЖДАНСКА ГРУПА “ГРАЖДАНИ ЗА РИЛА”
Граждани за Рила” са неформална, независима, непартийна
гражданска група, която работи за запазена природа и
устойчиво развитие на Рила и България, гарантирани чрез
законност, гражданско участие и реален граждански диалог
с властта. Успешните модели в кампанията за Рила водят
до развитие на гражданското съзнание за опазване на
природата в цялото общество. Сред целите е промяна на
нагласата “от нас нищо не зависи” у българина. „Граждани
за Рила” възникна спонтанно през октомври 2007 г. в
отговор на незаконното строителство на ски курорта “Супер
Паничище”. По-късно кампанията се разрастна и включи
всички случаи на незаконно строителство в Рила – Супер
Боровец, Картала, Искровете и др.
Основни направления на дейността са: публични прояви в
защита на Рила – шествия, протести, фото изложби, концерти;

информационни срещи в цяла България за незаконното
строителство в Рила; издаване на брошури; събиране на
подписки; съорганизиране на почиствания, залесявания и
палаткови лагери сред природата; работа с медии; работа с
институции; работа на ниво Европейски съюз - Европейски
парламент и Европейска комисия.
Текущи проекти и инициативи:
- обучения по гражданска активност за задълбочаване
на познанията, необходими за водене на ефективни
граждански кампании—съвместно с ЕС “За Земята”;
- наръчник на активния гражданин—хартиено и онлайн
помагало;
- информационни турнета за Рила и природата;
- национален пешеходен поход “Обичам Рила, ходя пеша!”
- Витоша-Верила-Рила
Уебсайт: saverila.wordpress.com

СДРУЖЕНИЕ “ЕКО РИЛА” - САМОКОВ
Основната цел на проекта “Местната общност за алтернативен
туризъм в Северна Рила” е да проучи, систематизира
и популяризира всички възможни нетрадиционни форми
на туризъм в района на Северна Рила, като това да бъде
своеобразен алтернативен вариант на разработваната от
редица среди идея за построяването на мегакурорта “Супер
Боровец”.
Кампании и дейности:
- Охрана на горите - най-съществената част от природозащитната дейност на “Еко Рила” заема кампанията за
опазване на горите от незаконни сечи, както и ограничаване
на корупционните практики в горския сектор. Това е и
основната цел, заради която бе създадено сдружението. С
оглед на по-широко представяне на проблема с опазването
на горския фонд и постигане на по-силен отзвук сред

обществеността в страната “ЕкоРила” заедно с други
екологични сдружения като “За Земята”, “Зелени Балкани”,
“Тетида” и др. изградиха “Коалиция за борба с корупцията в
горския сектор”.
- Проблемът с отпадъците - “ЕкоРила” има своя визия от
носно начина на третиране на твърдите битови отпадъци
в региона. Отдавна запълненият капацитет на общинското
сметище прави проблема изключително актуален. Ние
работим по въпроса общината да въведе разделно
събиране на твърдите битови отпадъци, като за целта имаме
няколко проведени акции в начални училища за събиране
на пластмасови и стъклени опаковки под мотото,,Да
прогледнем”.
Уебсайт: http://www.ekorila.hit.bg/zanas.html

WWF ДУНАВСКО-КАРПАТСКА ПРОГРАМА БЪЛГАРИЯ
Международната природозащитна организация
WWF действа в над 100 държави с помощта на
4000 сътрудници и над 5 милиона поддръжници. В
България от 1998 г. работи Дунавско-Карпатската
програма на WWF, която се грижи за защитените
територии и местообитанията от европейско
значение в мрежата Натура 2000, горите и
сладководните екосистеми, устойчивото развитие
на селските райони, промените в климата. Освен
в София, експерти на WWF работят в природните паркове
“Русенски Лом”, “Персина” и “Странджа”.
Води: WWF опазва биологичното разнообразие на река
Дунав и притоците й и търси решения за природосъобразна
навигация по реката.
Гори: WWF подпомага прилагането на независима и надеждна
горска сертификация по международния стандарт FSC, както и
отговорната търговия с дървесни и други горски продукти, като
инициира широк дебат на проблема с незаконния дърводобив.

Защитени територии: WWF участва в подготовката на мрежата
Натура 2000 в България, като подпомогна правителството при
изграждането на националния списък от Натура 2000 места
и информира обществото за последствията и ползите. WWF
работи за по-доброто управление на защитените територии по
специално разработения метод RAPPAM и дава становища по
планове и проекти, които засягат защитените територии.
Природа и просперитет: WWF включи агроекологични и
други природозащитни мерки в Националния план за развитие
на селските райони 2007-2013 г. и работи по осигуряването на
средства от европейските структурни фондове за биологичното
земеделие.
Промени в климата: WWF провежда обществени кампании
по промените в климата, за да е наясно обществото с рисковете
и начините те да бъдат предотвратени.
Уебсайт: http://www.panda.org/bg/

Брошурата се издава от
по проект “За да остане природа” с
подкрепата на

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП
по проект “За да остане природа” (договор № П01-01-00/04.03.2009).
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Българска фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства
не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.

