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Н „Натура 2000“ най-кратко 
е представяна с офици-
алното си наименование 
- „европейска природо-
защитна мрежа“. Но 

какво точно стои зад това име - отго-
вори на най-важните въпроси.

Как е създадена мрежата 
„Натура 2000“?
Европейският съюз има специал-
но законодателство и за защита на 
дивата природа. По отношение на 
биологичното разнообразие основ-
ните правила се определят от две 
директиви:

1. Директива за местообитания-
та (Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 година за опазване на 
естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна)
 2. Директива за птиците (Директива 
2009/147/ЕО на Европейския парла-
мент и на Съвета от 30 ноември 2009 
година относно опазването на дивите 
птици. Тя заменя по-ранния вариант 
- Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 
2 април 1979 г. относно опазването на 
дивите птици)

Директивите имат задължителни 
предписания, като за разлика от ре-
гламентите дават свобода на нацио-

налното законодателство с какви точ-
но мерки ще осигури спазването на 
правилата. И двете директиви дават 
много конкретика в изискванията си:

> В приложенията на Директива-
та за местообитанията се определят 
например кои европейски местооби-
тания са с приоритет да бъдат опаз-
вани, кои видове растения и животни 
в Европа трябва да бъдат опазвани, 
видове, чието вземане от природата 
може да се регламентира на нацио-
нално ниво с мерки за управление, 
правила за определяне на зоните за за-
щита на тези местообитания и видове 
растения и животни, както и видове, 
които се нуждаят от строга защита от 
страните членки.

> В приложенията на Директива-
та за птиците се определят например 
защитени видове птици, специални 
мерки за опазването им, кои птици 
могат да бъдат ловувани при гаран-
тиране, че ловуването не противоречи 
на мерките за опазване, и кои птици 
не могат, включително за кои държа-
ви е разрешено такова съобразено с 
опазването ловуване, кои птици мо-
гат да бъдат продавани, превозвани и 
задържани, ако са законно убити или 
придобити, и кога има ограничения за 
продажба, транспортиране и задър-
жане, по преценка на националното 

законодателство, забранени способи 
за ловуване и други.

За прилагане на защитата по Ди-
рективата за птиците и по Директи-
вата за местообитанията във всяка 
държава от Европейския съюз се оп-
ределят защитени зони от два типа 
- зони за птиците и зони за местооби-
танията. На ниво Европейски съюз 
всички защитени зони по двете ди-
рективи образуват европейската при-
родозащитна мрежа „Натура 2000“.

Откога България  
е в „Натура 2000“?
Българската част от мрежата започ-
ва да се изгражда преди и през 2007 
г. с оглед приемането на страната 
в Европейския съюз, като първите 
изследвания са на природозащитни 
организации през 2003-2004 г. В на-
ционалното ни законодателство две-
те европейски директиви (за птиците 
и за местообитанията) се въвеждат 
чрез българския Закон за биологич-
ното разнообразие (ЗБР) през 2007 
г. ЗБР включва списъци с видове и 
местообитания, които са специфични 
за България и които трябва да бъдат 
опазвани според двете директиви.

След много спорове и научни из-
следвания защитените зони по двете 
директиви са определени с обща 
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площ 34% от територията на страната, 
включително част от акваторията в 
Черно море. По процент от терито-
рията, включена в „Натура 2000“, 
България е на трето място в Европа. 
Това е индикатор за все още добре 
запазената природа. С българската 
част от „Натура 2000“ природата е 
призната за ценност за общото евро-
пейско природно наследство. Това е 
и доказателство за наличен ресурс 
за здравословна среда, чиста храна, 
развитие на специализиран туризъм.

Има ли разлика между 
защитени зони  
и защитени територии?
За европейските защитени зони от 
„Натура 2000“ в България към момен-
та нямат конкретни мерки и органи, 
които да осигурят управлението и 
опазването им, но въпреки това много 
често се приемат като силно ограни-
чаващи човешката дейност, подобно 
на резервати. Това обаче не е така. 
Европейската мрежа „Натура 2000“ 
съчетава природозащита с ползване 
на природата и в нейните зони огра-
ниченията са малко. „Натура 2000“ 
регистрира в коя зона каква ценна 
европейска природа има и предпис-
ва конкретни мерки за всяка зона, 
които да осигурят доброто състояние 
на видовете и местообитанията в нея 
(т.нар. благоприятен природозащитен 

статус).
България има и защитени терито-

рии със строга защита - национални 
паркове и резервати, но те са много 
по-малко.

Защитените зони се определят от 
ЗБР в изпълнение на европейските 
директиви за птиците и местообита-
нията. А национални защитени те-
ритории, каквито са и резерватите, и 
националните паркове, се определят 
от Закона за защитените територии 
(ЗЗТ). ЗЗТ определя шест категории 
национални защитени територии: ре-
зерват, национален парк, природна за-
бележителност, поддържан резерват, 
природен парк и защитена местност. 
Само първите две имат строги прави-
ла за защита.

Докато защитените зони от „Нату-
ра 2000“ са места, определени, защото 
в тях има ценно за европейското при-
родно наследство биоразнообразие 
от птици и местообитания, то защи-
тените територии защитават видове, 
регистрирани като редки и ценни за 
България. Разбира се, в много случаи 
видовете са ценни както на европей-
ско, така и на национално ниво. В тези 
случаи територията на защитената 
зона от европейската мрежа „Нату-
ра 2000“ поне частично съвпада с те-
риторията на национална защитена 
територия. Например националните 
паркове са вид национална защитена 

© Министерство на околната среда и водите

територия, като всеки от трите нацио-
нални парка - „Пирин“, „Рила“ и „Цен-
трален Балкан“ - съвпада частично 
с едноименна зона от „Натура 2000“. 
Но когато специалистите говорят за 
защитена зона „Пирин“, те имат пред-
вид юридическа защита за природа-
та там по европейските правила на 
„Натура 2000“ - защита, различна от 
тази за Национален парк „Пирин“ по 
силата на ЗЗТ.

В много случаи статутът на защи-
тена зона подпомага опазването на 
националните защитени територии, 
защото европейското законодателство 
изисква екооценки, които иначе на-
ционалното право пропуска.

Защо „Натура 2000“ 
предизвиква конфликти?
Често срещана е представата, че за-
щитените зони от „Натура 2000“ и 
екооценките за инвестициите, нало-
жени от опазването им, спират въз-
можностите за бизнес. Реално обаче 
забраните и ограниченията, налагани 
от статута на „Натура 2000“, са малко 
и засягат само конкретни обекти на за-
щита - идентифицирани като редки и 
застрашени видове и местообитания.

Например защитена зона „Студен 
кладенец“ в Източните Родопи обхва-
ща основно гори и пасища около язо-
вир „Студен кладенец“ и защитава 103 
птици, като единственото предва-

КАРТА НА БЪЛГАРСКИТЕ  
ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ „НАТУРА 2000“
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рително ограничение е изграждането 
на ветрогенератори. Може да се прави 
всичко друго, стига то да не води до 
значими увреждания на опазваните 
птици.

За конкретни защитени зони, къде-
то опазването на биоразнообразието 
ограничава традиционен поминък, 
европейските програми и специално 
Програмата за развитие на селските 
райони (ПРСР) предвиждат средства 
за субсидии, компенсиращи соб-
ствениците за пасивното ползване 
на земите за природозащита. В до-
пълнение Оперативната програма 
за околна среда (ОПОС) предвижда 
средства за изкупуване от правител-
ството на България на частни земи, 
когато те са важни за опазването на 
природата.

И двете възможности не се из-
ползват активно и мантрата „Натура 
2000“ пречи на бизнеса“ продължава 
да съществува и да се използва като 
PR в полза на големи инфраструктур-
ни проекти. Това обаче е въпрос на 
национални регламенти и разумно 

използване на предоставяните от Ев-
ропа средства - както за опазване на 
„Натура 2000“, така и за компенсиране 
и развитие на местните общности по 
устойчив начин и за подпомагане на 
природосъобразно земеделие, ското-
въдство, туризъм и други бизнеси, 
които също се подкрепят от ОПОС и 
ПРСР.

Какви са националните 
регламенти за „Натура 2000“?
Определянето на българските зони 
от „Натура 2000“ - както за птиците, 
така и за местообитанията - започва 
заедно с подготовката за членството в 
Европейския съюз малко преди 2007 г. 
България е предложила на Европейс-
ката комисия списък от 119 защитени 
зони по Директивата за птиците и 233 
защитени зони по Директивата за ха-
битатите (споменатите вече 34% от 
страната).

През 2006-2007 г. инициативата за 
събиране на данни за природните 
богатства и разработване на пред-
ложения за защитени зони според 

изискванията на двете директиви 
идват от научните институции и 
природозащитните организации. От 
страна на правителството процесът 
по изпълнение на изискванията на 
директивите за биоразнообразието 
продължава вече 11 години.

Част от неизпълнените 
задължения на страната  
към момента са:
> И досега не всички определени като 
нуждаещи се от опазване защитени 
зони от „Натура 2000“ са официално 
обявени (остава да се регламентират 
двете зони „Рила-буфер“ - за птиците 
и местообитанията).

> Националното законодателство 
не е определило институция, която 
да изпълнява мерките за опазване на 
защитените зони от „Натура 2000“ - 
когато тези мерки бъдат определени 
в заповед и план за управление, които 
са отделни за всяка зона. Задължител-
но е да се определят такива органи 
за управление (ОУ), за да може да се 
приложи създадената в документите 

защита за зоните от „Натура 2000“.
> За почти всички обявени българ-

ски защитени зони за местообитания-
та липсваха над десетилетие заповеди 
за обявяване, които са задължителни 
за правния им статут. От 2007 г. до 2018 
г. само 9 на брой от общо 233 зони по 
тази директива в България имат 
такива заповеди. Заради започната 
през 2020 г. наказателна процедура 
на Европейската комисия, към април 
2022 г. вече заповеди са обявени за 186 
от тези общо 233 зони.

> Нито една от общо 233 защитени 
зони от българската „Натура 2000“ за 
местообитанията към момента няма 
план за управление. От 119 защитени 
зони по Директивата за птиците само 
7 имат планове за управление. Такъв 
план е задължителен и той трябва да 
определи конкретните мерки, с които 
трябва да се опазват птиците, расте-
нията, животните и местообитанията, 
определени като ценни и предмет на 
опазване на всяка конкретна зона.

> И двете директиви изискват 
държавите да извършват регулярен 

Европейския съюз.
Но европейското наблюдение 

дава резултати и след наказателни 
процедури от Европейската коми-
сия и осъдителна присъда от Съда 
на Европейския съюз закъснелите с 
11 години две защитени зони „Рила-
буфер“ бяха приети от екоминистер-
ството в края на миналата година, а 
сега очакват одобрение от Министер-
ския съвет.

Вниманието на европейските ин-
ституции към общото европейско 
наследство се прояви в широка оцен-
ка в цяла Европа на ефективността 
на природозащитните директиви за 
„Натура 2000“ през 2016 г. - така наре-
чената оценка на пригодността на две-
те директиви. Тогава след мащабно 
половингодишно допитване до граж-
дани, експерти и институции доклад 
на Европейската комисия установи, 
че целите на Директивата за птиците 
и на Директивата за местообитанията 
са все още актуални, но Европа трябва 
да работи по-ефективно за прилагане-
то на предвижданите защитни мерки.

Или към момента както България, 
така и Европейският съюз трябва да 
работят за превръщането на зоните 
от „Натура 2000“ от „паркове на хар-
тия“ в защитени в живия свят зони, 
опазващи ценно биоразнообразие от 
птици, растения, животни и техните 
местообитания.  

научен мониторинг и да докладват 
периодично за състоянието на защи-
тените от „Натура 2000“ видове. Бъл-
гария е направила едно докладване 
през 2014  г., но базирано само на един 
сезон полеви проучвания за докла-
дването, плюс данни от предишни 
проекти - от картирането на зоните 
от „Натура 2000“ и от набирани през 
годините природозащитни данни на 
експертите, наети за докладването. 
Следващото докладване предстои 
през 2019 г., но за него досега не е за-
почнала научна работа, а тя трябва да 
се провежда на терен няколко поредни 
години и от експерти, за да изпълни 
изискванията.

> Има европейски мониторинг и 
наказателни процедури по някои не-
добре защитени зони - „Калиакра“, 
„Кресна“, „Рила-буфер“.

Какво е „паркове на хартия“?
Поради изброените забавяния в запо-
веди, планове и определяне на органи 
за управление на българските защите-
ни зони от „Натура 2000“ много често 
експертите ги наричат „паркове на 
хартия“ . Те съществуват по докумен-
ти, но на практика няма правила и 
отговорници за опазването им.

Изброените пропуски показват, че 
България изостава от изискванията 
на европейските директиви, които са 
задължителни за всички държави в 
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З Законът за биологичното 
разнообразие (ЗБР) е част 
от групата закони, приети 
заради процеса на присъе-
диняване на България към 

Европейския съюз. ЗБР отразява разпо-
редбите на редица европейски дирек-
тиви, като основните са ДИРЕКТИВА 
79/409/ЕИО НА СЪВЕТА от 2 април 
1979 година относно опазването на ди-
вите птици (впоследствие отменена и 
заменена с ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕО) 
по нататък посочена като Директи-
ва за птиците, и ДИРЕКТИВА 92/43/
ЕИО НА СЪВЕТА от 21 май 1992 годи-
на относно опазване на естествените 
хабитати местообитания и на дивата 
флора и фауна, по нататък посочена 
като Директива за хабитатите.

ЗБР е обнародван на 9 август 2002 г., 
като в последващото му развитие са 
отразени и нови директиви и регламен-
ти. Малка част от тях са ДИРЕКТИВА 
2009/147/ЕО за опазването на дивите 
птици, ДИРЕКТИВА 2006/105/ЕО за 
адаптиране на директиви в областта 
на околната среда поради присъеди-
няването на България и Румъния, 
РЕГЛАМЕНТ 2017/1454 за определяне 
на техническите формати за докла-
дване от страна на държавите членки, 
РЕГЛАМЕНТ 2017/1263 за актуализира-

 Как бе
създадена 

екологичната
 мрежа  

в България*

„Натура 200-“

Законът за биологич-
ното разнообразие 
(ЗБР) описва процеса 
на създаване на На-
ционалната еколо-
гична мрежа Натура 
2000. Той включва 
разработване и аргу-
ментиране с научни 
данни на предложения 
за защитени зони, 
разглеждането им от 
Националния съвет за 
биологично
разнообразие към 
Министерството на 
околната среда и во-
дите (МОСВ), инфор-
мационна кампания 
и консултации със 
заинтересованата 
общественост, пуб-
ликуване в Държавен 
вестник и одобрение 
от Европейската 
комисия.

не на списъка на инвазивните чужди 
видове, Регламент 338/97 за защитата 
на видовете от дивата флора и фауна 
чрез регулиране на търговията с тях.

При създаването на Закона за биоло-
гичното разнообразие  през 2002 година 
процесът на информиране на общест-
веността на ниво списък на проекто-
защитените зони е задължителен и е 
предвидено задължително обществено 
обсъждане по места. Що се отнася до 
информирането на обществеността на 
етап обявяване на отделната защитена 
зона, при обнародването на ЗБР през 
2002 година липсва такова задължение, 
но през 2005 г. с промени в закона се 
създава задължение за информиране. 

В членове от 7 до 18 на ЗБР е опи-
сан процесът на създаване на Нацио-
налната екологична мрежа „Натура 
2000“. Той включва разработване и 
аргументиране с научни данни на 
предложения, разглеждане на списъ-
ка от защитени зони от Националния 
съвет за биологично разнообразие към 
Министерството на околната среда и 
водите (МОСВ), провеждане на инфор-
мационна кампания и консултации 
със заинтересованата общественост, 
публикуване в Държавен вестник и 
одобрение от Европейската комисия. 
За обявяване на всяка защитена 

Асоциация на парковете в България

*Текстът е адаптиран от: http://parks.bg/wp-content/uploads/2021/03/Doklad_1.pdf  
Докладът е публикуван през 2020 по проект BG05SFOP001-2.009-0109 „Повишаване на граждан-
ското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата 
от защитени зони“ на Сдружение в обществена полза Асоциация на парковете в България, 
финансиран от Оперативна програма „Добро управление”

> 12
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зона поотделно се изготвя заповед, 
която също преминава през общест-
вена консултация с възможност за 
граждански становища и преработ-
ка на заповедта спямо становищата.

Анализът на АПБ* на изменения-
та на нормативната база в областта 
на създаване на мрежата „Натура 
2000“ по отношение участието на 
гражданите, бизнеса и НПО показва:

> Всички отговорности в процеса 
на създаване са в държавните ор-
гани, основно Министерството на 
околната среда и водите;

> Ролята на гражданите, търгов-
ските дружества, НПО и науката се 
ограничава основно до правото да 
представят становища по вече гото-

вите списъци по чл. 6 и проектите на 
заповеди за защитени зони;

> Научните и обществени орга-
низации имат и допълнителна въз-
можност да правят предложения за 
територии, които МОСВ да предло-
жи, оцени и потенциално включи в 
списъка на защитените зони.

Списъкът  
на защитените зони
В България списъкът на защитени-
те зони от „Натура 2000“ се изготвя 
чрез няколко големи проекта, които 
МОСВ възлага за координация на 
НПО и учени, работещи за биораз-
нообразието на България. Началото е 
през 2002 г. с проект, ръководен пряко 

от МОСВ и ръководители на екипи от 
научни институции.

2002 г. - Процесът на идентифи-
циране на потенциалните защитени 
зони по „Натура 2000“ в България 
стартира на 1.10.2002 г. с проект на 
Министерство на околната среда

“Опазване на видове и место-
обитания в България: сближаване 
с ЕС”, финансиран от DEPA (бюджет 
3.96 млн. датски крони или около 0.5 
млн. евро) по програмата DANCEE, 
който продължава до 31.12.2004 г. 
с общ принос на експертите по би-
оразнообразие от 2,680 човеко-дни. 
Проектът се изпълнява от фирмата 
DARUDEC. Управителният съвет на 
проекта се ръководи от зам. минис-

тър на околната среда – г-жа Фатме 
Илиаз. Проектът се изпълнява от два 
екипа: „Фауна“ и „Флора и хабитати“, 
всеки със свой ръководител: ст.н.с I 
ст., дбн Димитър Нанкинов (ръково-
дител на полеви екип фауна/место-
обитания на животински видове) с 
екип от 32 експерти и ст.н.с. д-р Теньо 
Мешинев (ръководител на полеви екип 
природни местообитания/местообита-
ния на растителни видове) с екип от 18 
експерти. Впоследствие се включват 
допълнителни експерти, като общият 
брой експерти от БАН и НПО достига 
80 души. Резултатите от проекта са: 
Разработени и тествани Наръчник и 
методики за инвентаризация на „На-
тура 2000“; Разработена е ГИС и база 

данни на „Натура 2000“; Повече от един 
милион хектара потенциални места 
по „Натура 2000“ са инвентаризирани, 
описани и включени в Националната 
база данни на „Натура 2000“ и ГИС. По 
проекта са идентифицирани 310 потен-
циални защитени зони, като е събрана 
информацията за попълване на стан-
дартните формуляри за 129 от тях.

Изготвени са национални оценки на 
хабитатни покрития и популационни 
размери за оценка нивото на съвмес-
тимост с изискванията на Европейския 
съюз и оценка на пропуските.

Работата на МОСВ по подготовка 
на мрежата „Натура 2000“ продължа-
ва чрез финансиране на два самосто-
ятелни проекта, които да подготвят 
формулярите за бъдещите защитени 
зони – изпълнявани от СНЦ „Зелени 
Балкани“ – Стара Загора (за форму-
лярите на зоните по Директивата за 
хабитатите) и Българско дружество 
за защита на птиците - БДЗП (за подго-
товка на формулярите по Директивата 
за птиците).

1. 2005 – 2007 г. - Проект “Изгражда-
не на мрежата от защитени зони „На-
тура 2000“ в България”, изпълняван от 
СНЦ „Зелени Балкани“ – Стара Загора, 
е финансиран от ПУДООС на МОСВ. 
Има бюджет 619 000 лв. за периода  от 
02.2005 г. до 03.2006 г. и 733 750 лв. за 
периода от 06.2006 до 11.2007 г. Про-

* http://parks.bg/wp-content/uploads/2021/03/Doklad_1.pdf

Всички предложения 
за бъдещи защитени 
зони се основават на 
научни данни и мина-
ват през експертна 
верификация на МОСВ. 
От 2005 г. по закон 
е задължително и 
информирането на 
обществеността по 
места на етап обявя-
ване на всяка отделна 
защитена зона.
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ектът се изпълнява от над 150 експерти 
от БАН, университети и НПО и има 
принос от над 8000 човекодни/дни ин-
вентаризации на терен и се подготвят 
формуляри за 130 проектозащитени 
зони по Директивата за хабитатите.

2. 2005 – 2006г - Проект “Изгражда-
не на представителна и функционално 
единна национална екологична мрежа 
в частта й от защитени зони за птици-
те, като част от европейската екологич-
на мрежа Натура 2000”, изпълняван 
от БДЗП, с бюджет 292 800 лева с цел 
изготвяне на документацията за мес-
тата по Директивата за птиците. На 
21.07.2006 г. в МОСВ е внесена докумен-
тацията по 114 потенциално защитени 
зони за птиците по Директивата за пти-
ците, подготвена по проекта.

Паралелно с двата основни проекта, 
възложени и верифицирани от МОСВ, 
голяма помощ за изграждането на „На-
тура 2000“ в България дават редица 
проекти и организации, които правят 
своите предложения за потенциални за-
щитени зони. Всички тези предложения 
минават през експертна верификация 
на МОСВ*.  

Част от по-големите първични пред-
ложения, които екоминистерството е 
разгледало и одобрило, се базират на 
следните предложения:

> Информационен и учебен цен-
тър по екология в екип с БАН - НПМН, 

Институт по зоология, Институт по 
ботаника, Институт по гората, ЦЛОЕ; 
Софийски университет – биологиче-
ски факултет; Лесотехнически уни-
верситет предлага през 2004 г. зоните 
BG0000167 Беласица, BG0000220 Долна 
Места, BG0000224 Огражден – Мале-
шево, BG0000322 Драгоман, BG0000366 
Кресна – Илинденци, BG0000374 Бе-
бреш, BG0001014 Карлуково, BG0001021 
Река Места, BG0001022 Орановски 
пролом – Лешко, BG0001028 Среден 
Пирин – Алиботуш, BG0001023 Рупите 
– Струмешница, BG0001037 Пъстри-
на, BG0001040 Западна Стара планина 
и Предбалкан, BG0001042 Искърски 
пролом – Ржана, BG0001043 Етрополе 
– Байлово.

> Сдружение за дива природа 
„Балкани“ инвентаризира и внася 
предложения и формуляри за 30 по-
тенциални защитени зони по Дирек-
тивата за хабитатите - BG0000294 Кър-
шалево, BG0000298 Конявска планина, 
BG0000301 Черни рид, BG0000304 Голак, 
BG0000313 Руй, BG0000372 Циганско гра-
дище, BG0000608 Ломовете, BG0000615 
Деветашко плато, BG0000616 Микре, 
BG0000617 Река Палакария, BG0000618 
Видима, BG0001001 Ропотамо, 
BG0001004 Емине – Иракли, BG0001007 
Странджа, BG0001011 Осоговска плани-
на, BG0001012 Земен, BG0001013 Скрино, 
BG0001017 Кървав камък, BG0001030 

Родопи – Западни, BG0001031 Родопи – 
Средни, BG0001032 Родопи – Източни, 
BG0001033 Брестовица, BG0001034 Ос-
тър камък, BG0001036 Български извор, 
BG0001039 Попинци, BG0001307 Плана, 
BG0001375 Острица, BG0001389 Средна 
гора, BG0001493 Централен Балкан-бу-
фер BG0001118 Рила-буфер.

> Българска фондация „Биоразно-
образие“ в резултат на действията си 
по разработване на планове за управ-
ление на защитени територии попъл-
ва стандартни формуляри за данни за 
потенциални защитени зони Шабла, 
Дуранкулак, Варненско езеро, Атана-
совско езеро, Комплекс Мандара-По-
да, Бургаско езеро, Камчия, Комплекс 
Ропотамо, Странджа, Източни Родопи 
и Пирин.

> Офисът на UNDP у нас за нуждите 
на Държавната агенция по горите при 
МЗХ и МОСВ инвентаризира и предос-
тавя ГИС бази данни за горите и реките 
в Родопите на МОСВ.

> Дирекциите на националните 
паркове „Пирин“, „Рила“, „Центра-
лен Балкан“ и природните паркове 
„Рилски манастир“, „Сините камъни“, 
„Витоша“, „Русенски Лом“ попълват 
стандартните формуляри за проекто-
защитени зони от „Натура 2000“ на 
своята територия и ги предоставят на 
МОСВ.

> Офисът на Световна банка в 

София и финансиран от програмата 
PHARE предоставя информация и по-
пълнени стандартни формуляри за 
Природен парк „Персина“ и защитена 
зона Калимок.

> Проект на Butterfly Conservation 
Europe (Wageningen) и Националния 
природонаучен музей идентифицират 
50 района с площ 222 205 ха като тери-
тории, важни за опазване на целевите 
видове пеперуди от Директивата за 
хабитатите, като през септември 2006 
г. предоставя цялата ГИС базирана 
информация на МОСВ.

> Българско херпетологическо 
дружество инвентаризира и предос-
тавя на МОСВ ГИС базирани данни 
за 16 потенциални зони по Директива-
та за хабитатите за видовете Testudo 
graeca, Testudo hermanii, Elaphe situla 
и Elaphe quatuorlineata и предоставя 
методология за оценка на численост-
та на популацията на херпетофауна 
в България.

> Институтът по гората при БАН 
предоставя на МОСВ ГИС база дан-
ни за девствените гори в България, 
включващи теренни описания и кар-
тирания на 25 000 ха девствени гори, 
събирани в периода 2003 - 2004 г.

> Институтът по ботаника при БАН 
картира 350 000 ха тревни площи за три 
полеви сезона (2002 - 2004 г.) и предоста-
вя ГИС базираните данни на МОСВ.

*Пълния списък можете да прочетете тук http://parks.bg/wp-content/uploads/2021/03/Doklad_1.pdf

> Всички отговор-
ности в процеса на 
създаване са в държав-
ните органи, основно 
Министерство на 
околната среда и во-
дите (МОСВ);
> Ролята на гражда-
ните, търговските 
дружества, НПО и 
науката се ограни-
чава основно до пра-
вото да представят 
становища по вече 
готовите списъци по 
чл. 6 и проектите на 
заповеди за защитени 
зони;

> Научните и об-
ществени организа-
ции имат и допълни-
телна възможност да 
правят предложения 
за територии, които 
МОСВ да предложи, 
оцени и потенциално 
включи в списъка на 
защитените зони
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З Звуците на Източните Родо-
пи – това са хармоничните 
песни на птиците, дели-
катният шум oт потайни-
те, приглушени стъпки на 

животните, обитаващи горите и откри-
тите пространства. По-рядко се дола-
вя човешка реч. Махалите и селата в 
тази част на Родопите са обезлюдени 
от години. Шумови замърсявания поч-
ти няма, поне не такива, с които сме 
свикнали в градовете и по-големите 
населени места. Родопите – това като 
че ли откъснато от останалата част от 
света място накрая на европейската 
карта – са същинска съкровищница на 
биоразнообразието. Голяма част от из-
точния им дял е включена в европейс-
ката екологична мрежа от защитени 
зони „Натура 2000“. От няколко години 
към стъпките на обичайните заподо-
зрени диви обитатели на района, се до-
бавят и нови – тези на завърналите се в 
природата на Източните Родопи диви 
животни след десетилетия или дори 
столетия отсъствие. Това е мястото, 
където и последните няколко години 
Фондация „По-диви Родопи“ работи 
да възстанови тази малка, но изклю-
чително съществена част от дивата 
фауна, сред които ключови видове като 
европейски зубър, диви коне, благород-
ни елени  и елени лопатари, белоглави 
лешояди. „По-диви Родопи“ заедно с 
редица международни, национал-

Фондация „По-диви Родопи“

©Богдан Боев

Източни
 Родопи

Диви, по-диви – 
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ни и регионални партньори работи и 
за връщането на едни величествени 
птици и емблематичен за българската 
природозащита вид - черните лешояди. 
Надеждите на екипа е да върне тези 
величествени птици до края на 2022 
г., като през първата половина на тази 
година е предвидена доставката и осво-
бождението на първите птици от вида. 

Една по-дива  
и по-богата Европа
Природата не само в България, но и в 
цяла Европа претърпява драматични 
промени. Впечатляващ брой животни, 
символи на дивата природа, се завръщат 
в Европа. На фона на непрекъснатите 
известия за изчезнали видове на места 
се забелязва обратна тенденция – мест-
ната фауна става все по-богата, а с тях се 
променя и околната среда, която зависи 
от тези животни. От една страна, биоло-
гичното разнообразие все още намалява.  
От друга страна, изчезнали преди столе-
тия видове, сред които диви коне тарпа-
ни, европейски зубри, черни и брадати 
лешояди, вече се завръщат в Испания, 
Румъния, Португалия, Полша, Германия 
и дори по-гъсто населени страни  като 
Холандия. Как е възможно това?

Предизвикателства,  
но и възможности
Все повече обработваеми земи се изо-

ставят, обезлюдяват се селските райо-
ни. Тези промени в живота на хората 
създават предизвикателства, но и ис-
торически възможности за завръща-
нето на големите тревопасни животни 
в Европа.  Тези възможности вече се 
използват от мрежа от организации, 
обединени под шапката на Rewilding 
Europe. Мрежата предлага нова визия 
за опазването на природата, където 
има повече място както за дивата 
природа, така и за хората. Rewilding, 

или връщането на дивата природа, е 
сравнително нов опазващ природата 
подход, който дава свобода на естест-
вените процеси да оформят отново 
природата на Европа. 

Главна роля в стратегията има връ-
щането на ключови видове, които са 
изчезнали или са намалели поради 
човешките дейности. Лопатарите, бла-
гoродните елени, дивите конете и зубри-
те са естествено срещащи се европейски 
тревопасни животни, които под-

©Десислава Костадинова

©Богдан Боев
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държат открити и гористи местности 
чрез природосъобразна паша. Затова 
и ключова част от работата на приро-
дозащитниците e връщането (т.нар. 
реинтродукция) на тревопасни (копит-
ни)  животни. Причината е, че това е 
най-ефективният начин да се създаде 
естествена екосистема със сложни хра-
нителни вериги, а колкото по-сложни 
са тази верига и тези връзки, толкова 
по-богато на видове е едно място.

Мозайка от видове 
В България този проактивен подход 
се използва от Фондация „По-диви 
Родопи“, а организацията работи от 
2014 година, като започва с малък, но 
постепенно увеличаващ се екип, кой-
то в момента наброява шест души. 
Еленът лопатар и благородният елен 
играят ключова роля в усилията на 
фондацията да върне дивата природа 
в Източните Родопи. Елените заедно 
с другите тревопасни животни пома-
гат за поддържането на  мозаечния 
пейзаж на Източните Родопи, което 
е от огромно значение за опазването 
на богатото биоразнообразие на този 
регион.  Остатъците от мъртви елени 
лопатари са важна хранителна база за 
белоглавия, египетския и черния ле-
шояд. Увеличаването на популацията 
на елени е важно за  подпомагане на 
завръщането на големите хищници. 

Не по-малко впечатляващи завърна-
ли се обитатели на Източните Родопи 
са зубрите, които в момента наброя-
ват 12 животни. Зубърът, известен още 
като европейски бизон, е най-едрото 
тревопасно животно в Европа. Изчез-
нал напълно от дивата природа в на-
чалото на XX век, в резултат на много 
усилия зубърът постепенно отново за-
ема своето място в отворените горски 

екосистеми, превръщайки се в символ 
на завръщането на дивата природа на 
Стария континент. През 2013 г. малка 
група зубри са заселени в Защитена 
зона Студен Кладенец, а през 2019 г. 
животните са освободени в дивата при-
рода на Източните Родопи.

Кръговрат на живота
В Източните Родопи се намира една от 

най-стабилните популации на вълка  
на Балканите. Вълкът заема екологич-
ната ниша на хищник, ловуващ едри 
животни. В менюто му влизат основно 
копитни и в по-малка степен дребни бо-
зайници. Естествената храна за вида у 
нас са дивите копитни – основно сърна, 
дива свиня и благороден елен и доста 
по-рядко дива коза и интродуцирания 
елен лопатар поради ограничено-

©Богдан Боев
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то им разпространение и численост в 
страната. По този начин вълкът влияе 
положително върху здравето на попу-
лациите на видовете, с които се храни, 
и допринася за стабилността на цялата 
екосистема и за въстановяването на 
т.нар. Кръговрат на живота (Circle of  
life).

Възможности  
за природата, но и за хората
Връщането на дивата природа не само 
помага на места като Източни Родопи 
да станат още по-диви, като същевре-
менно предоставя възможности на 
всички нас да се свържем отново с 
природата. Rewilding също означава и 
дава достъп до по-богат и по-див живот. 
Завръщането на тревопасните допри-
нася за опазването на изключителната 
дива природа в Източните Родопи и 
подпомага развитието и популяри-
зирането на района като атрактивна 
дестинация за екологичен туризъм. Все 
по-популярни стават фототуровете и 
снимането от специални фотографски 
укрития, които позволяват на фотогра-
фи да застанат „очи в обектив“ с диви 
животни като вълци и чакали. Източ-
ните Родопи са едно от най-красивите 
и предпочитани места за снимане за-
ради изключителното разнообразие на 
птици и други диви животни на една 
сравнително малка територия.  Това от 
своя страна придава и икономическа 
стойност на природата чрез генериране 

на доходи в един от най-бедните райони 
в страната. Показва още, че природата 
има вътрешна стойност – стойност, коя-
то е достатъчно голяма, за да привлече 
хора от цяла Европа.

Източните Родопи  
и „Натура 2000“ 
Възстановяването на тези видове се 

осъществява не къде да е, а преобла-
даващо в „Натура 2000“ зони. Голяма 
част от Източните Родопи е вклю-
чена в тази мрежа, такива места са 
Защитена зона „Студен кладенец“, 
Маджарово, Бяла река, като голяма 
част от тях се припокриват с т.нар 
приоритетни или ключови rewilding 
райони. 

©Богдан Боев
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Н На северната грани-
ца на страната ни, на 
територията на три 
общини: Никопол, Бе-
лене и Свищов, се на-

мира единственият природен парк по 
българското поречие на река Дунав 
– Природен парк „Персина“. Паркът 
обхваща площ 21 762,2 хектара, като 
най-важният тип екосистеми в него 
са заливаемите крайдунавски гори 
и вътрешни блата. За опазването на 
тези местообитания са обявени редица 
защитени територии. Уникалността 
и голямата значимост на Комплекс 
„Беленски острови“, част от терито-
рията на Природен парк „Персина“, 
е причината, поради която е обявен 
за най-голямото по площ Рамсарско 
място в България (световна влажна 
зона по Рамсарската конвенция) и част 
от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Най-голямото богатство на парка 
са птиците. Описани са над 200 вида. 
Сред тях и застрашеният къдроглав пе-
ликан – символ на Дунавските влажни 
зони и индикаторен вид за състоянието 
на тези застрашени местообитания.

Къдроглавият пеликан (Pelecanus 
crispus) е един от осемте вида пелика-
ни, срещащи се в света. Това е и една от 
най-едрите птици в България с около 
метър дължина на тялото и 3 метра 
размах на крилата. Редица комплекс-
ни заплахи като пресушаване 

завръщането
на 

пеликана

02  

Българско дружество за защита на птиците

©Богдан Боев
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на влажните зони, бракониерство и 
безпокойство поставят къдроглавия 
пеликан в неблагоприятната пози-
ция на един от застрашените видове 
на планетата. Гръбнакът на пелика-
новата популация в Европа се гради 
на колониите по дунавската делта в 
Румъния, езерата Преспа и Керкини в 
Гърция, както и на тези в езерото Сре-
бърна и Природен парк „Персина“ в 
България. 

В миналото видът е бил често сре-
щан по Дунавските блата, но със запо-
чналото пресушаване и превръщането 
им в обработваеми земи през средата 
на ХХ век огромните блата изчезват, 
а с това и пеликаните. Остава един-
ствено езерото Сребърна, където и в 
момента оцелява колония от около 40 
- 80 двойки.

Още в началото на 90-те години Бъл-
гарско дружество за защита на птиците 
(БДЗП) започна серия от спасителни 
мерки, целящи подобряване на водния 
режим и опазване на единствената коло-
ния тогава - в езерото Сребърна. Послед-
ваха редица природозащитни дейности 
и проекти, целящи опазването на вида 
по бургаските езера – изграждане на 
острови, обявяване на нови защитени 
територии, работа с местните рибари с 
цел намаляване на конфликтите между 
тях и пеликаните. Поддържащи дей-
ности продължават дори и в момента.

Благодарение на дългогодишните 
природозащитни усилия на редица 
организации и институции днес Сре-
бърна вече не е единственото място, 
където видът гнезди. Новата „крепост” 
на къдроглавия пеликан у нас е „На-
тура 2000“ зоната Комплекс „Беленски 
острови“ и по-специално - поддържа-
ният резерват „Персински блата”, 
част от територията на Природен 
парк „Персина“. След дълги години на 

безводие, водата в блатата се завърна 
благодарение на проект „Възстановя-
ване на влажни зони и намаляване на 
замърсяването“ на Министерството на 
околната среда и водите и финанси-
ран от Световната банка, приключил 
успешно през 2008 г. Новоизградени-
те шлюзове вече позволяват високите 
води на река Дунав да влизат в блатата 
и постепенно успяха да съживят богат-
ството на този комплекс от три 

©Богдан Боев
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блата, разположени на територията 
на най-големия наш дунавски остров 
- Персин. Стартиралият впоследствие 
редовен  мониторинг, провеждан от 
експерти и доброволци на БДЗП и Ди-
рекция на Пироден парк „Персина“, 
показва драстично увеличение на броя 
и видовете водолюбиви птици, сред 
които и много застрашени. Както всич-
ки други видове, от съживените блата 
се възползва и къдроглавият пеликан. 

Всички тези предпоставки, заедно 
с обединените усилия на експерти и 
доброволци от БДЗП, Дирекция на 
Природен парк „Персина” и WWF-
България, позволиха още през зимата 
на 2010/2011 г. да се построи дървена 
наколна платформа с цел да се стиму-
лира загнездването на пеликаните на 
блатата. Резултатите не закъсняха. В 
края на април 2011 г.  долетя и прекрас-
ната новина. Група от 20 къдроглави 
пеликани се настани на изкуствената 
платформа. През 2012 г. бяха изградени 
още две наколни дървени платформи 
– една в блато Песчина и една в Мърт-
вото блато. Следващите три години 
пеликаните редовно обитаваха и по-
сещаваха платформите, почти цело-
годишно. През 2016 г. бе сформирана 
гнездова колония от 7 двойки, пряк ре-
зултат от упоритите природозащитни 
дейности в тази зона от „Натура 2000“.  

На 1 юни 2016 г. екип на БДЗП успя 
да наблюдава първото излюпено © Свилен Чешмеджиев

© Явор Мичев
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къдроглаво пеликанче в новата коло-
ния на този застрашен вид в блато Пе-
счина на остров Персин. Радващ факт 
е, че през следващите години новата 
гнездова колония продължи да се раз-
раства и достигна рекордните 88 двойки 
през 2021 г. 

А през пролетта на 2021 г. се сформи-
ра трета гнездова колония на къдрог-
лавия пеликан в България. Птиците 
заеха наколна дървена платформа в 
„Натура 2000“ зона Комплекс Калимок, 

в близост до град Тутракан.
Завръщането на пеликаните в При-

роден парк „Персина“ не остана неза-
белязано и от туристите. Все повече 
хора редовно посещават района, за 
да се любуват на богатото биоразноо-
бразие. Къдроглавият пеликан се пре-
върна в един от символите на община 
Белене, което е от огромно значение 
за развитие на местната икономика в 
един от най-бедните райони в страната. 
В парка има обособени екомаршрути 

с кътове за отдих, както и укрития за 
наблюдение на птици.

В България днес къдроглавите пе-
ликани гнездят на три места - в езерото 
Сребърна, на остров Персин и в Защи-
тена местност Калимок–Бръшлен. Това 
един от най-грандиозните природоза-
щитни успехи не само в България, но 
и в Европа, който е пример за това, как 
доброто сътрудничество между дър-
жавните институции и неправителстве-
ните организации може да доведе до 
такива изключителни резултати. 

© Свилен Чешмеджиев
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В Всеки е чувал за приказна-
та Magna Silva Bulgarica 
(Велика българска гора) - 
покривала голяма част от 
територията на страната. 

След изсичането й, което на места пре-
раства в опасно обезлесяване в началото 
на XX век, много местообитания остават 
изолирани и популациите в тях губят 
своята жизненост. 

Гората обаче има своя “кръвоносна 
система” и тя е… реката. Ако са оставе-
ни на естественото си развитие, реките 
са в симбиоза с горски пояс, съставен от 
водолюбиви видове, който покрива бре-
говете им и буквално навлиза в реката.

Дори и след изсичането на големите 
горски масиви тази кръвоносна система 
успява да поддържа “зелени биокори-
дори” между различни местообитания, 
които осигуряват убежища и успешна 
миграция на животински и растителни 
видове.

Там, където горите по речните бре-
гове вече ги няма, не само прекъсват 
биокоридорите, но се увеличава опас-
ността от наводнения. Няма и какво да 
филтрира замърсяванията (например 
от земеделско производство), които по-
падат в реката.

Възстановяването на крайречни гори 
все още е с нисък приоритет в България, 
затовa WWF се ангажира да изведе мо-
делни залесявания в участъци по про-
тежението на Марица. Целта e да 03  

Световен фонд за дивата природа  
WWF-България

и гората, 
която
пази реката

Марица 

снимки © WWF
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се демонстрира успешно цялото усилие 
от А до Я, да ангажира с инициатива-
та горските и общините и да обясни на 
хората нуждата от възстановяване и 
опазване на крайречните гори.

Организацията избира да възстано-
ви гори в една от защитените зони от 
„Натура 2000“ в България - защитена 
зона Река Марица, защото екомрежата 
налага последващи стандарти за опаз-
ването им. Възстановеното ще оцелее и 
дълги години ще осигурява подслон на 
сухоземни и речни животни, чиста вода 
и здрава гора за хората, които живеят 
наоколо. 

Защитена зона Река Марица е важен 
биокоридор за цяла Южна България до 
границата с Турция на Капитан Андрее-
во. Сред многобройните значими видове 
и местообитания, които пази, зоната 
съхранява и застрашени заливни (алу-
виални) гори с черна елша и планин-
ски ясен. Алувиалните гори изчезват 
в цяла Европа, а това влияе негативно 
на чистотата на реките и подпочвените 
води, регулирането на водния отток, 
опазването на бреговете и на речните 
растения. 

WWF стартира инициативата по 
Марица през есента на 2014 година и 
получи критично важна подкрепа от 
Агенцията по горите, местните гор-
ски стопанства и програма „Лайф“ на 
Европейския съюз. Благодарение на 
пилотния проект за възстановяване 

на алувиални гори вече на две места 
край пловдивското течение на реката 
- в района на селата Маноле и Селци   - 
растат млади крайречни гори.

“Възстановяването на гора е сложен 
и отговорен процес, разказва Нели Дон-
чева, ръководител на програма „Гори“ 
на WWF в България. „Доста хора не зна-
ят, че при подготовката и обгрижването 
на залесените площи има много повече 
работа, отколкото при самото засажда-

не. Ние внимателно проучихме местата, 
където възстановяването би било ус-
пешно, осигурихме подкрепата на мест-
ната община и на горските институции, 
отгледахме фиданки от местни видове, 
с местен генетичен материал, събрахме 
доброволци за засаждането, а след това 
обгрижвахме дръвчетата в първите го-
дини, премахвайки инвазивни видове, 
плевели и попълвайки нови фиданки 
на мястото на изсъхналите. > 38
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В резултат днес в красивата местност  
има впечатляваща млада гора на 142 
декара, а сред нивите на Гущерова одая 
до Селци се извисяват вече триметрови 
дървета на още 42 декара.  

Окуражени от успешния опит, WWF 
продължаваме с един предизвикателен 
обект - 28 декара върху бивше смети-
ще на Марица, около моста на входа на 
град Стамболийски. Там помага бизнес. 
Финансира се по глобалното партньор-
ство на WWF и компанията “Монди 
груп”. В работата по възстановяване на 
крайречна гора се включва и местната 
фабрика за производство на целулоза и 
хартия „Монди Стамболийски“. Както 
и много доброволци.

Целта е амбициозна - на място, къде-
то се изхвърлят отпадъци, да се създаде 
истинска, жива гора, залесена с дървета 
с местен произход на видовете черна 
елша, бяла върба, черна топола, летен 
дъб и полски бряст.

Събраните семена се отглеждат в 
специализирани горски разсадници. 
За някои видове е по-подходящо да се 
произведат контейнерни фиданки – със 
закрита коренова система, а за други – с 
открита (на “гол корен“). За видове като 
бялата върба и черната топола, които 
се засаждат с резници, се използват съз-
дадените маточници.

Методиката е природосъобразна и 
затова е различна от традиционно из-
ползваните при масови залесява-

RТук Нели Дончева от WWF събира съплодия от черна елша, за да се 
извлекат семената, от които да израстат фиданки с контролиран 
произход, подходящи за засаждане в близки условия. Впоследствие 
фиданките от черна елша, които ще поникнат, ще се залесят за 
възстановяване на крайречната гора в защитена зона от „Натура 
2000“ Река Марица      
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ния върху големи територии. В Стамбо-
лийски се залесяват в групи фиданки 
от влаголюбиви видове, с повече от два 
вида на място, тъй като целта е да има 
жизнена хетерогенна гора, а не моно-
култура от един дървесен вид.

Мястото изисква редовни грижи 
вече трета година след първоначално-
то почистване от отпадъци и акция, за 
да се подготви теренът за залесяване. 
Необходимо е окопаване около фидан-
ките, мулчиране, плевене, поливане, 

попълване с фиданки в местата, където 
има неприхващане. WWF ще работи по 
възстановяване на крайречна гора край 
Стамболийски поне до края на 2022 г.

От WWF се надяваме успешните им 
примери да са заразителни за горски, 
общини и бизнеси. Условията са нали-
це - можем да възстановяваме гори на 
традиционни за тях места и след това 
те да оставанат под защитата на „На-
тура 2000“. Фактът, че около една тре-
та от страната попада в екомрежата, е 

шанс, който трябва да бъде използван 
за подобряване на качеството на живота 
на българите. Днес, с ускоряването на 
негативните ефекти от климатичните 
промени, загубата на биоразнообразие 
и тежкото замърсяване на води, почви и 
въздух, спешно се нуждаем от базирани 
на природата решения. Крайречните 
гори са такова - достъпно и икономи-
чески изгодно - решение. 
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1990-а.Източният 
блок се разпада като колода от карти. 
В България монополистите в туризма 
предстои да си разпределят между-
народните кантори и контакти, паза-
рите, хотелите. До 1989 г. те са щедро 
финансирани от държавата. Такъв е и 
БТС. В първите дни на 1990 г. с Петър 
Атанасов (Бог да го прости) и Милчо 
Ладов провъзгласяваме „Независимо 
Алпийско сдружение“, правим митинг 
пред НДК, четем Людмил Янков и по-
менаваме загиналите наши другари 
алпинисти. Конгресът и тогава, и през 
2020 г. има железен кворум, който си 
харесва статуквото и хора с тежест и 
близки до големия бизнес, в случая до 
Христо Ковачки.

Завърших Френската гимназия с 
книгите на Роже Фризон Рош и Гастон 
Ребюфа в ръка. Следването в Юриди-
ческия факултет на СУ не попречи на 
моите интереси в рисуването, жур-
налистиката, превода и пътешест-
вията. Преди да вляза в казармата, 
направих своя Гран тур, на всички 
любими места в България и често ка-
терех. В следващите няколко години 
срещнах Людмил Янков и го обикнах 
завинаги, изкачих се на седемхиляден 
връх, запознах се с елита на френското 
спортно катерене. В началото на 1990 
г. с приятели, основахме събирателно 
дружество „Одисея-ин Спорт-04  

общността
хората –  

Любомир Попйорданов (Българска асоциация за 
алтернативен туризъм, Асоциация “Планини и хора”)

за отговорен 
туризъм

Планините и 

© Тихомир Димитров
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но-туристическа агенция“ по Указ 
56. Реших да стана предприемач и да 
напусна комфорта, който обещаваше 
дипломата на юрист. Както казват, 
животът е това, което се случва сега. 

Получих шанса да науча нещо и за 
маркетинг и продукт, благодарение 
на възможност създадена от френско-
то правителство. И колкото повече 
напредвах в своето израстване като 
предприемач, толкова повече в мен 
зрееше идеята за създаване на общност 
на планинските водачи, а така също и 
на сдружение за природоориентиран 
туризъм, за което автентичността и 
качеството са в същността, общност 
на малките бизнеси, защитените те-
ритории, идеите. Без да съм го учил, 
тръгнах да създавам общностите и 
професиите, които трябваше синергич-
но да тласнат развитието на туризма в 
България в нова посока. Така преми-
наха следващите ми 30 години.

Най-вдъхновяващи бяха първите 15, 
когато „Одисея-ин“ самотно пореше  
въздуха и чрез Сдружение „Планини 
и хора“ и Българската асоциация за 
алтернативен туризъм (БААТ) законо-
дателстваше, въпреки че аз лично си 
бях спечелил славата на нетърпим и 
скандален тип, който постоянно иска 
или измисля нещо, което хвърля всич-
ки в дискомфорт.

В БААТ започнахме с това, че къ-
щите трябва да са за гости, че в 

© Тихомир Димитров

© Любомир Попйорданов
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тях трябва да може да се сервира до-
машна храна, въпреки страховитите 
стандарти за сертификация, че къщите 
трябва да се превърнат в посланик на 
новия туризъм. Отпорът на хотелиер-
ското съсловие беше огромен. Създа-
дохме марката „Зелена къща“. И след 
година-две стартирахме и фестивала 
„Зелени дни“, който отвори пътя на 
фермерските продукти към домовете 
на софиянци и директните продажби, 
но така също отвори очите на голя-
мата публика за опазването на при-
родата, каузите. Фестивалът срещна 
софийската публика с носителите на 
идеите за чиста природа, здравословна 
и екологична храна, честен, етичен и 
отговорен туризъм. В продължение 
на години публикувахме алтернати-
вен  SWOT анализ на туризма и скан-
дализирахме със своите пророчества 
decision making хората. Една малка 
организацийка беше извоювала ин-
ституционно признание, дотолкова, 
че се интересуваха от нашето мнение 
европейски политици и американски 
конгресмени.  Отпечатахме с помощта 
и на Френския институт и „Одисея-ин“ 
„Добри практики във Франция и Бъл-
гария, устойчив и отговорен туризъм“.

Успоредно с БААТ се роди и „Плани-
ни и хора – асоциация на планинските 
водачи в България“, която бързо заво-
юва лидерското място на национален 
представител на професионалното 

планинско водене и планинарството 
в България. Но както и при къщите за 
гости, така и при  планинското водаче-
ство законът мълчеше.  Честото при-
съствие на представители на Франция 
и френските професионални учебни 
центрове предреши признанието на 
професията. Заедно с първите курсове 
се пишеха и първите законодателни 
текстове, посветени на професията. 
И така до последно приетите нови 

държавни стандарти на Национална-
та агенция за професионално образо-
вание и обучение (НАПОО) от 2021 г. 
За тези 25 години „Планини и хора“ 
събуди интереса на българите към 
планините и ги насърчи да мечтаят 
за върхове, приключения и мигове под 
звездното небе. Да, българският водач 
не беше роден в страна с планинар-
ска култура като Франция, Швейца-
рия или култура на пътешествие, 

© Тихомир Димитров
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каквато имат във Великобритания, но 
е факт, че и двете страни – и водачите, 
и тяхната растяща клиентела  - се учат 
бързо и в движение. 

Тази вълна от идеи не можеше да 
не роди и дарителски каузи, първите 
кампании за залесяване, кампании, 
свързани с културното наследство – Са-
моковския метох, църквата на стария 
Сеславски манастир, а в по-ново вре-
ме кампанията за възстановяване на 
опожарените съоръжения за туризъм 
в Драгоманското блато – покрай „Байк 
и Рън за Чепън“ 2020 г., и кампанията 
за опазване и регистриране на вековни 
дървета в България през 2021 г., отново 
като част от регистрацията за участие 
в 10-ото издание на „Байк и Рън за Че-
пън“. Създадохме това събитие и със-
тезание след посещение на Драгоман с 
Росен Василев от Българска фондация 
„Биоразнообразие“ и приятели. Казах 
си да се опитаме чрез любителски спорт 
да поставим на картата на екотуризма 
Драгоманското блато и Чепън планина. 

Инициирахме  създаването на со-
фийски фестивал на любителите и 
активно практикуващите екстремни 
спортове. „Дни на предизвикателства-
та“ отбелязва през 2022 г. своето 16-о 
издание, а гостите, които са се срещали 
на живо с нашата публика, отдавна са 
заели почетно място в националните 
и световните класации за алпинизъм, 
катерене, парапланеризъм, пла-

© Любомир Попйорданов
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нинско колело, ветроходство, екстрем-
ни ски, ултрамаратон. Ще запомним 
особено името на един от тях – Боян 
Петров, който беше неизменен презен-
татор в първите 13 издания до декем-
ври 2017 г.

За 32 години туризмът в български-
те планини се промени.  Пандемията 
от COVID-19 изстреля българите сред 
природата. В хижите застъпиха хижа-
ри с амбиция да променят услугата и 

да докажат, че изживяването в хижа 
не е свързано непременно със спар-
тански условия. В селата къщите за 
гости завладяха  пазара и задържаха 
инициативните хора при техните ко-
рени. Някои  злоупотребиха с името на 
този бизнес, но е факт, че географски 
туризмът се разкрепости и за първи 
път от години курортите и градовете 
се видяха в конкуренция със селата и 
хижите. Зад всичко това, вярвам, стои 

по малко и от амбицията на екипа на 
компания „Одисея-ин“, Българската 
асоциация за алтернативен туризъм 
и „Планини и хора“, които, макар и 
по различен път, продължиха започ-
натото. Те бяха и са онази плодородна 
почва за смели идеи, от която се роди-
ха нови туроператори, идеи за нови 
къщи за гости, проекти за велосипе-
ден туризъм и качествено ориентиран 
природосъобразен туризъм. Почва за 
граждански инициативи и синергия 
и доказателство, че бизнесът може да 
бъде етичен, отговорен и успешен. 

Част от нашите сътрудници днес 
успешно развиват регионален тури-
зъм край Велинград, Русе, имат свои 
инициативи за природозащитно об-
разование и отговорен приключенски 
туризъм сред природата.

Това е и част от културата на опаз-
ване на природата, за която неправи-
телствените природозащитни органи-
зации са допринесли през годините. 

© Любомир Попйорданов
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О Още от края на XIX век 
Атанасовското езеро оча-
рова естествоизпитате-
лите и учените с богат-
ството на птичия си свят 

и красотата на природата си. През 1906 
г. като мярка за справянето с епидеми-
ята от малария – смъртоносна по това 
време болест -  езерото е превърнато в 
солници. Така от естествено полуслад-
ководно езеро – лиман, се превръща с 
свръхсолена лагуна, зависеща до голя-
ма степен от човека. Биоразнообразие-
то също се променя, за да стане такова, 
каквото го познаваме днес.

През 1980 тук са обявени едноимен-
ният поддържан резерват,а след това 
и защитената местност „Бургаски сол-
ници“, а през 1984 г. езерото е обявено 
за Рамсарско място – влажна зона с 
международно значение. Към края на 
десетилетието тук започват първите 
системни проучвания в България на 
орнитофауната (птичето царство) и 
чудото на миграцията по Via Pontica – 
вторият по големина прелетен път за 
птиците в Европа. Оттогава датират 
и първите доброволчески бригади на 
ентусиасти, учени и природолюбите-
ли за опазване на най-застрашените 
обитатели. Голяма част от  днешните 
български природозащитници са „про-
ходили“ именно тук в призванието си 
-  със строителство на изкуствени ос-
трови, почистване на дигите от 05  

Българска фондация „Биоразнообразие“

лагуната  
на живота

Атанасовско
езеро - 

снимки © Спас Узунов
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растителност и изучаване на миграци-
ята и птиците. 

Българска фондация „Биоразнообра-
зи“ е (БФБ) е свързана с опазването на 
Атанасовското езеро вече повече от 25 
години - още по времето на Българско-
швейцарска програма за опазване на 
биоразнообразието, когато започват 
усилията за цялостно проучване на те-
риторията и обитателите, както и на 
културните и социално-икономически-
те условия, послужили за създаването 
на първия план за управление на резер-
вата. Той действа и досега и е признат 
за един от най-добрите управленски 
документи за защитени територии в 
България.

Информацията от този план служи 
за подготовка на обявяването на Ата-
насовското езеро за защитена зона в 
рамките на „Натура 2000“ зоните. Днес 
повече от 7200 ха са включени в евро-
пейската екологична мрежа. 

Неповторимо богатото биоразноо-
бразие на Атанасовското езеро, каквото 
го познаваме днес, до голяма степен 
се дължи на сложна симбиоза между 
човека и природата. Повече от 100 го-
дини тук се добива морска сол чрез 
слънчево изпарение по традиционна 
технология, зародила се още през Ан-
тичността. Този древен занаят е в ос-
новата на  екологичното равновесие 
на лагуната – осигурява захранването 
с морска вода на лагуната и вод- > 57
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ната циркулация, поддържа качеството 
на водата и създава благоприятни усло-
вия за гнездене, хранене и почивка на 
многобройните видове птици. 

Но близостта до големия град и чер-
номорското крайбрежие поставят езеро-
то пред непрекъснати нови предизви-
кателства. Урбанизацията, ефектите от 
климатичните промени, замърсяването 
от селското стопанство и бита, разви-
тието на транспортната инфраструкту-
ра и туризмът са основните заплахи за 
тази територия. 

Решаването на тези заплахи изисква 
комплексни и сложни мерки с въвли-
чане на всички заинтересовани страни. 
През годините БФБ създаде обществе-
но-консултативен съвет за Атанасов-
ското езеро, на който се дискутират 
проблеми и се търсят възможности за 
опазването на лагуната между инсти-
туциите, бизнеса и ползвателите, НПО, 
медиите и обществеността. 

БФБ работи активно за опазване-
то и популяризирането на зоната от 
„Натура 2000“ Атанасовското езеро и в 
партньорство с Българското дружество 
за защита на птиците (БДЗП), „Черно-
морски солници“ АД и община Бур-
гас изпълнява три големи проекта за 
опазване на крайбрежната лагуна, фи-
нансирани от европейската програма 
„LIFE“ - „Живот за Бургаските езера“ 
(2010-2015); „Солта на живота“ (2012-2018) 
и „Лагуната на живота“ (2019 досега).

Дългосрочното финансиране на 
програма „LIFE“ на Европейската 
комисия е доказателство за огромна-
та природна стойност на езерото и за 
европейската му значимост, както и 
висока оценка за извършената досега 
работа от НПО и бизнеса за опазване 
на лагуната. Това финансиране позво-
лява провеждане на скъпи и сложни 
природозащитни дейности, насочени 
както към намаляване и елиминиране 
на заплахите за екосистемата на Ата-
насовското езеро, така и към възстано-

вяване и подобряване на условията в 
местообитанията и защита на конкрет-
ни видове. През годините са почистени 
изцяло дългият 23 км обходен канал на 
езерото, който защитава от нахлуване 
на сладки води, изградени и възста-
новени са десетки километри диги и 
валове за осигуряване на циркулация 
на водата, ремонтирани са шлюзове 
и вътрешни канали – за подобряване 
на връзката между отделните басейни 
и контролиране на водния режим на 
езерото. По този начин се създа- > 58
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ват нови и се подобряват условията в 
съществуващите места за гнездене на 
важните за опазване птици, подобрява 
се качеството на водите и се подобряват 
условията за водните обитатели – ос-
новна хранителна база за птиците. Из-
граждат се изкуствени острови, възста-
новяват се изчезнали видове – морската 
рупия и големият воден бик например. 

Днес Атанасовското езеро е най-пред-
ставителният обект от „Натура 2000“ за 
местообитанието Крайбрежни лагуни 
(1150 *) в България.  Със своите 334 вида 
езерото е и най-богатото на птици място 
в България. Тук са най-важните терито-
рии у нас за саблеклюна, кокилобегача, 
морския дъждосвирец, речната > 61
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вищница Атанасовското езеро е прив-
лекателно място за спорт, почивка и 
лечение, за изкуство и вдъхновение и 
е добре познато на обществото не само 
в района, но и в цялата страна. От БФБ 
подобряваме туристическата инфра-
структура около езерото и разнообра-
зяваме туристическото предлагане в 
района с тематични маршрути - Пъ-
тека на саблеклюна, Пътека на солта 
и с пространството „симБиотично“. 

Сега БФБ работи за популяризиране 
на екосистемните услуги от езерото 
и ползите от „Натура 2000“ както за 
хората, така и за самата територия. 
Предлагат се продукти като шоколад 
с морска сол, сапун с луга или нату-
ралната сол от Атанасовското езеро 
„Цвете на солта“, които популяризират 
ценността на защитената зона като 
място за солодобив, но и за опазено 
биоразнообразие, рекреация и вдъх-
новение за хората. Търси се устойчив 
финансов механизъм, който да поз-
воли дългосрочното опазване на тази 
природна територия чрез създаване 
на специален фонд за Атанасовското 
езеро. Работи се на ново екосистемно 
ниво, за да се повлияе на всички про-
цеси и взаимовръзки, на различните 
съобщества, видове и на комплекса от 
природни местообитания, на целостта 
на Атанасовското езеро, защото само 
когато една екосистема е здрава, тя 
може да се саморегулира.

рибарка, белия ангъч, както и за ка-
фявокрилия огърличник – символа на 
резервата. Лагуната е привлекателно 
място за розовия и къдроглавия пели-
кан, много видове дъждосвирци, чапли, 
малката белочела и червеногушата гъс-
ка, а в последните няколко години – и 
за розовото фламинго, чиято численост 
през 2022 г. достигна повече от 2000 ек-
земпляра. Атанасовското езеро е важна 
спирка при миграцията на птиците по 
Via Pontica, като предоставя на мно-
го от тях добри условия за хранене и 
почивка. 

Освен безценна природна съкро-
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Д Дюните са защитени 
местообитания от евро-
пейската мрежа „Нату-
ра 2000“. Въпреки това 
заради близостта си с 

курортите опазването им е в пряк кон-
фликт с интересите за бърза печалба 
от туризъм, при които „инвеститори“ 
ги придобиват като земеделски земи 
и след това прокарват планове за ур-
банизация или просто ги заравняват и 
унищожават, за да увеличат площта на 
плажовете, на които разполагат заве-
дения и места за платено плажуване. 
На практика защитеното местообита-
ние остава без защита, освен ако не е 
официално включено като част от зона 
от мрежата „Натура 2000“ или от на-
ционална защитена територии по ЗЗТ.

Началото на сагата с дюните на пла-
жа „Корал“ започва още през 2001 г., 
когато над 100 декара пясъчни дюни са 
извадени от държавната собственост 
в акт №675 от 9.10.2001 за изключител-
на държавна собственост на морски 
плаж „Лозенец-Кумкашла“, и тези 
дюни веднага се „превръщат“ в земе-
делска земя. 

Веднага след това, през 2002 г., об-
щина Царево в лицето на кмета Петко 
Арнаудов (БСП) продава на безценица 
над 130 декара общински земи зад пла-
жа „Корал“ на частната фирма „Вита-
тур инвест“ АД.  

На 11 август 2003 г. със заповед 
№ РД-1030 заместник-министъ-06  

снимки © „Да запазим Корал“

Корал - 
борбата

превърна 
в легенда

на една  
шепа хора, 
която се 

Атанас Русев,  
сдружение “Да запазим Корал”
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рът на околната среда и водите Нико-
лай Куюмджиев (НДСВ) заличава от 
регистъра на защитените територии 
природната забележителност „Блатно 
кокиче“ в къмпинг „Корал“ в земли-
щето на с. Лозенец, община Царево, 
с напълно лъжливия мотив: „необра-
тимо увреждане на местообитанието 
и изчезване популацията на блатно 
кокиче от находището му“.

В последващите години става после-
дователното препродаване на имотите 
на по-високи цени на редица свързани 
фирми, докато окончателно през 2007 
г. парцелите са продадени на испан-
ската компания „Ибердрола имобила-
рия“  за около 34 милиона евро. 

През 2008 г. започва подготовката 
за тотално застрояване на парцелите 
от 130 декара непосредствено зад пла-
жа „Корал“, като в началото на лятото 
с огромни 7 метра дълбоки изкопи се 
затваря напълно общинският път, во-
дещ до плажа, с претекста, че се копае 
канализация и водопровод (същата 
схема, с която е започнало и реализи-
рано унищожението на съседния плаж 
„Оазис“ малко преди това). 

Но на 10 юни 2008 г. пред багерите 
застава един-единствен човек, Атанас 
Русев. Той успява да спре тази агресия, 
изкопите са закопани обратно, пътят е 
отворен и плаж „Корал“ отново става 
достъпен за летния сезон.

По същото време разследва- > 66
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щият журналист от „Биволъ“, Асен 
Йорданов прави първите разследвания 
и публикации в медиите за корупцион-
ната сделка „Корал“. 

Тогава стават ясни и плановете за 
тоталното застрояване и унищожение 
на плажа „Корал“ и през юли 2008 г. 
Атанас Русев и Людмил Петрински 
основават „Райд Екстрийм“ ООД, с 
единствената цел да вземат под наем 
от държавата плажа, за да могат да го 
защитят от застрояване и унищоже-
ние. Те успяват да сключат договор с 
държавата за стопанисване на плажа 
за 5 години.

Но въпреки всички усилия през 
зимата на 2009 година, пътят към 
плажа е тотално разкопан и затворен, 
построени са бутафорна канализация 

и водопровод, които да послужат за по-
лучаване на строителни разрешения. 
Издаването им от община Царево не за-
къснява и независимо от всички жалби 
и оплаквания до редица институции, 
унищожението на „Корал“ изглежда 
неминуемо.

Но през 2009 г. „Райд Екстрийм“ 
чрез адвоката си Свилен Овчаров (част 
и от „Зелените адвокати“) започват да 
разследват издадените строителни раз-
решения и адвокат Овчаров открива 
редица пороци в документите. Неза-
бавно са сезирани всички отговорни 
институции и е спряно процедиране-
то на голяма част от тези строителни 
разрешения.

През 2010 г. Атанас Чобанов и 
Асен Йорданов от сайта за разследва-

ща журналистика „Биволъ“ правят 
и публикуват пълни разследвания 
по корупционната сделка за имотите 
край „Корал“. На 24.06.2010 г. „Райд 
Екстрийм“, „Зелените адвокати“ и 
„Асоциация на парковете в България“ 
правят пресконференция в БТА и нас-
тояват за връщане на статута на защи-
тената територия на „Корал“. (http://
www.koralbeach.com/node/348). Правят 
се редица научни експертизи, които 
доказват наличието на голяма попу-
лация на блатни кокичета на „Корал“ 
(https://www.mediapool.bg/ekspertiza-
oproverga-mosv-blatni-kokicheta-krai-
koral-ima-news170690.html).

На 7 август 2010 г. е и първият ма-
сов граждански протест в защита на 
плажа „Корал“, на който присъстват 

повече от 400 души. По идея на Ата-
нас Русев на тази дата  се основава 
и официално гражданското сдруже-
ние „Да запазим Корал“ (http://www.
koralbeach.com/node/354, 

http://koralbeach.com/node/355)
През есента на 2012 г. тихомълком 

проблемните строителни разрешения 
отново са преиздадени от община Ца-
рево и новия кмет Георги Лапчев.

През януари 2013 г. Атанас Русев 
публикува преиздадените строителни 
разрешения и незабавно сезира инсти-
туциите и медиите за множеството по-

роци в тях. Сезирана е Европейската 
комисия (http://www.koralbeach.com/
node/365). По-късно се оказва при про-
верка в МРРБ, че те са над 35 на брой, 
като повечето от тях са в разрез със 
закона (http://www.koralbeach.com/
node/358).

На 28 май 2013 г. сдружението 
„Да запазим Корал“ внася официал-
но искане в МОСВ за обявяване на 
нова защитена територия (вх. №48-00-
598/28.5.2013) (www.koralbeach.com/
node/367), което процедиране е отка-
зано от МОСВ с нищожни мотиви след 
почти две години чакане (http://www.
koralbeach.com/node/388).

На 18 август 2014 г., е организиран 
нов протест за защита на Корал (http://
www.koralbeach.com/node/379), а вед-
нага след това, на 21 август 2014 г., е 
организирана работна среща с минис-
търа на МРРБ Екатерина Захариева, на 
която присъстват Атанас Русев, Ата-
нас Чобанов, Асен Йорданов и Мирос-
лава Петрова (http://www.koralbeach.
com/node/380). Темите на срещата са 
защита на пясъчните дюни и плажа 
„Корал“. В резултат на това на 4 сеп-
тември 2014 г. министър Захариева 
подава сигнал до главния прокурор 
във връзка с 35 издадени разрешения 
за строеж в имоти в съседство на плаж 
„Корал“ с искане за прогласяване на 
нищожността им. При следващите сре-
щи Атанас Русев предоставя на > 68
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министъра документация за развитата 
от него идея за обособяването на пла-
жове за природо съобразен туризъм. 
На 26 август 2014 г., отново предста-
вители на „Да запазим Корал“ и „Би-
волъ“ са на среща в МОСВ с министър 
Светлана Жекова. В резултат на което 
на 4 септември 2014 г. министърът 
забранява с принудителна админи-
стративна мярка (ПАМ) строителните 
и монтажните работи по осъществява-
нето на инвестиционни предложения 
в района на къмпинг „Корал“ (http://
www.koralbeach.com/node/381).

На 28.04.2015 г. е обнародвано 
решение №275 за откриване на проце-
дура за предоставяне на концесия на 
морски плаж „Корал“ за 20 години. В 
нея се включва като участник и „Да 
запазим Корал“. Процедурата е спече-
лена от друг, чисто бизнес ориентиран 
участник, но се оказва, че в МРРБ ре-
зултатите от конкурса са променени 
нарочно в полза на този участник и с 
решение №646 от 21.08.2015 г. Минис-
терският съвет прекратява процеду-
рата по концесията на плажа „Корал“ 
(https://dv.parliament.bg/DVWeb/
showMaterialDV.jsp?idMat=97051).

На 15.01.2016 г. се състои протест 
пред МРРБ в гр. София, организиран 
от „Да запазим Корал“ (http://www.
koralbeach.com/node/406), който до-
вежда до работна среща с министъра 
на МРРБ Лиляна Павлова. На среща-

та присъстват Атанас Русев, Кирил 
Петков и Мирослава Петрова. На тази 
среща е предложена идеята на сдру-
жението за създаването на плажове-
те за природосъобразен туризъм и е 
предадена подробна документация 
за осъществяването й. В последствие 
Кирил Петков запознава всички пар-
ламентарни групи в парламента с 
тази идея, която получава и широка 
обществена подкрепа. Вносители са 
народните представители Гроздан Ка-
раджов, Мартин Димитров и Петър 
Славов от РБ, предложението се гласу-

ва и на 15.03.2016 г., плажовете „Корал“, 
„Иракли“ и „Карадере“ са обявени и 
вписани в ЗУЧК като плажове за при-
родосъобразен туризъм. Абсолютен 
прецедент в защитата на българското 
Черноморие!

Този статут на плажовете „за при-
родосъобразен туризъм“ ги защитава 
от провеждане на икономически дей-
ности на плажа, но не и от застроява-
не на околните имоти и унищожаване 
на дюни и ландшафт. За защитата им 
край „Корал“ през 2021 г. сдружението 
„Да запазим Корал“ внася предложе-

ние в МОСВ за включване на плажа 
„Корал“ като защитена зона в мрежата 
„Натура 2000“ - като разширение на 
защитена зона „Ропотамо“. Активно 
участие в подготовката и процедира-
нето на предложението взимат Атанас 
Русев, Мирослава Петрова, Кирил Пет-
ков, Андрей Ковачев, Емилия Тончева, 
Асен Личев и др. По същото време е из-
готвен и внесен в МОСВ от „Да запазим 
Корал“ за пореден път през последните 
15 години и целият набор документи 
за обявяване на нова голяма защитена 
територия на плажа „Корал“, както и 
защитена морска акватория, в морето 
пред плажа. Това представлява и бъ-
дещата главна цел за постигане пред 
сдружението. А впоследствие целта е 
защита и опазване на всички пясъчни 
дюни и черноморското крайбрежие.

С Решение №564/30.07.2021 г. на Ми-
нистерския съвет е увеличена площта 
на защитени зони BG0001001 „Ропота-
мо“, (в която вече влиза плаж „Корал“ 
и голяма зона зад него), BG0000100 
„Плаж Шкорпиловци“ и BG0000103 
„Галата“. 

Сдружението „Да запазим Корал“ 
благодари на всичките си верни под-
дръжници и сподвижници през годи-
ните. Единствено заедно и обединени 
ще запазим природата на България!

„Корал“ завинаги! 
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Д Драгоманското блато е 
част от забележителния 
комплекс от карстови 
хълмове и влажни зони, 
който се намира на едва 

40 км от София. Подобно на повечето 
влажни зони в България, Драгоманско-
то блато е било пресушено през 50-те 
години на XX век, за да се използва зе-
мята за земеделски нужди. След 1990 г. 
отводнителните мероприятия спират и 
блатото постепенно се възстановява до 
предишния си облик и размер (400 ха) - 
една от малкото възкръснали влажни 
зони у нас.

Днес Драгоманското блато е най-
голямата естествена карстова влажна 
зона в България. Пъстрата мозайка от 
съобщества на езерен камъш, остри-
ци, теснолист и широколист папур и 
открити водни площи не само оформят 
естетически красивия пейзаж на кот-
ловината, но и създават разнообразни 
местообитания за редица редки и защи-
тени от европейското законодателство 
видове. 

Днес районът представлява едно от 
най-важните местообитания на водолю-
биви и други видове птици в Софийския 
регион с единствената колония на голя-
мата бяла чапла във вътрешността на 
страната, като в колонията участват и 
сивата и ръждивата чапла. Тук се сре-
щат големият и малкият воден бик, бе-
лооката потапница, тръстиковият 07  

Сдружение за дива природа „Балкани“

 Драгоман и 
Чепън

 - симбиоза 
на природозащита, 

образование,  
спорт  
и туризъм

снимки © „СДП Балкани“
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нощта, за да се нахранят над спокойните 
води на Драгоманското блато. 

Карстовият комплекс е част от ев-
ропейката екологична мрежа „Натура 
2000“ в България със защитените зони 
„Драгоман“ - за местообитанията, и 
„Раяновци” - за птиците. През 2011 г. 
целият район беше обявен и за Рамсар-
ско място като влажна зона с междуна-
родно значение. А от тази година Дра-
гоманското блато е сред шестте влажни 
зони в Европа, в които в следващите пет 
години предстои да се извършат дей-
ности по възстановяване и поддържане 
на природните местообитания. Това е 
възможно благодарение на междуна-
родния проект WaterLANDS, който се 
изпълнява по европейската програма 
„Хоризонт 2020“. В инициативата участ-
ват университети, научни институти, 
общински и държавни институции и 
неправителствени организации от 14 
европейски страни.

Възстановяването, опазването и 
популяризирането на природната те-
ритория се дължи до голяма степен на 
работата и усилията на Сдружение за 
дива природа БАЛКАНИ от 1996 година 
насам. Сдружението работи в сътруд-
ничество с община Драгоман, РИОСВ 
- София, Българска фондация „Биораз-
нообразие“ и Българска асоциация по 
алтернативен туризъм, а отскоро и с 
WWF - България.  СДП БАЛКАНИ заед-
но с местни фермери работи за развитие 

на природосъобразно земеделие за под-
държане на природните местообитания 
и видове. Планирани са и задълбочени 
проучвания за потенциала на влажни-
те зони за пречистване на отпадните 
води от Драгоман, а така също за нат-
рупването на въглерод от тези ценни 
екосистеми за намаляване на вредните 
последици от изменението на климата. 

Ежегодно в района се провежда 
и спортното събитие „Байк и рън за 
Чепън“ организирано от магазини 

„Стената“ съвместно с община Драго-
ман.  Събитието се организира с цел 
популяризиране на влажната зона и 
планината Чепън като дестинация за 
природосъобразен туризъм и в под-
крепа на природозащитната дейност 
на СДП БАЛКАНИ и Българска фон-
дация „Биоразнообразие“ за опазване 
на карстовия комплекс. Всяка година 
интересът към състезанието расте, като 
в последното издание се включиха ре-
кордните 850 колоездачи и бегачи. 

и ливадният блатар, ливадният дърда-
вец, калугерица, многобразие от раз-
лични пойни птици – шаварчета, коп-
риварчета и дроздове. Особен интерес 
представляват мустакатите синигери, 
които са атрактивен обект за наблюде-
ние сред блатната растителност. 

От редките и застрашени растител-
ни видове във влажната зона могат да 
се наблюдават шахматната ведрица 
и ниската теменуга. Благодарение на 
усилията на природозащитните органи-
зации беше възстановена популацията 

на мехурчестата алдрованда, бялата 
водна лилия и блатното кокиче. 

Характерни за карстовите хълмове и 
Чепън планина са степните растения и 
скалолюбивите видове птици, шест бал-
кански и пет български ендемита са ясно 
доказателство за природозащитното и 
флористичното значение на тази терито-
рия. Върху варовиковите зъбери гнездят 
и съжителстват агресивни хищници като 
бухала и белоопашатия мишелов. През 
деня пещерните дупки са прохладни 
жилища на прилепите, които използват 
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Поради близостта до столицата 
Драгоманското блато позволява орга-
низиране на еднодневни ученически 
посещения на влажната зона, както 
и на специализирани орнитологични 
турове. В комбинация с връх Петров-
ски кръст в Чепън планина, съседно-
то Алдомировско блато и църквите в 
района Драгоман привлича все повече 
туристи и е идеална уикенд дестинация. 
А тръстиките и дървените пътеки са 
предпочитан декор за фотосесии, ви-
деоклипове и филми. 

В периода от септември 2019 до януа-
ри 2020 година растителността в блатото 
беше опожарявана неколкократно, като 
беше унищожена туристическата ин-
фраструктура от дървени пътеки и мост-
чета, наблюдателна кула и укритие за 
наблюдение на птици. Постепенно блат-
ните растения и птиците се завърнаха 
и природата се възстанови. Сдружение 
БАЛКАНИ заедно с община Драгоман 
полагат усилия за възстановяване на 
дървените пътеки и дейността на Цен-
търа за влажните зони „Драгоманско 
блато“, за да могат хилядите посетите-
ли, деца и възрастни, да се наслажда-
ват на природата. Значителна част от 
дейностите по опазване на биоразно-
образието, екологично образование и 
възстановяване и поддържане на дър-
вените пътеки в блатото се осъщест-
вяват благодарение на доброволци и 
с помощта на дарения от граждани. 
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А Апетитите за застроява-
нето на най-южното бъл-
гарско Черноморие не са 
от вчера, битката срещу 
бетона се води с промен-

лив успех вече десетилетия. Въпреки че 
попада едновременно на територията 
на Природен парк “Странджа” и в ед-
ноименна защитена зона от екологич-
ната мрежа „Натура 2000“ за защита 
на ценни природни местообитания и 
видове, най-южното ни крайбрежие е 
спасено от презастрояване главно зара-
ди неуморната активност на граждани 
и неправителствени организации.

Община Царево няма действащ общ 
устройствен план, природният парк 
няма план за управление, защитената 
зона няма заповед за обявяване. Пред-
приемачи правят постоянни опити да 
се възползват от това неуредено поло-
жение и да реализират свои проекти на 
морския бряг, а също така да прокарат 
общия устройствен план на община Ца-
рево във вид, който би бетонирал - бук-
вално и преносно, целия пейзаж.

Това не се случва главно заради 
усилията на група природозащитни-
ци, обединени във фейсбук група “Да 
не допуснем Синеморец да се превър-
не в Слънчев бряг”, а също и на Асо-
циацията на парковете в България и 
Инициативата “Зелени закони”, както 
и на голямата коалиция “За да остане 
природа в България”.08  

Инициатива „Зелени закони“ и фейсбук група 
„Да не допуснем Синеморец да се превърне в 
Слънчев бряг/SaveSinemorets“

Странджа и 
Гражданите, 

които пазят
  Синеморец
 да не стане 

Слънчев бряг

© Надежда Чипева
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Предходната история на опитите за 
устройство на странджанското крайбре-
жие включваше опити за заличаване 
на природния парк, незаконно строи-
телство и масови граждански протести 
- именно за “Странджа” беше и първият 
емблематичен протест с блокиране на 
трафика на площад “Орлов мост” през 
2006 г.

През 2006 - 2008 голяма кампания 
на коалиция “За да остане природа в 
България” успява да спре и постигне 
премахване на незаконен хотелски ком-
плекс, а през 2008 - 2014 г. продължават 
съдебни спорове по опити за приемане 
на общински устройствен план, разре-
шаващ урбанизация на почти цялата 
крайбрежна ивица. През 2015 се обявява 
отново обществена поръчка за изработ-
ване на нов ОУП, като планът се бави 
с години, а през това време общинска-
та администрация и РИОСВ - Бургас, 
одобряват строежи “на парче”.

През пролетта на 2020 година бе 
представен проект за нов общ устрой-
ствен план на Царево, за който от “Зе-
лени закони” започна информационна 
кампания с призиви за изразяване на 
граждански мнения в рамките на об-
ществената консултация. Проектът за 
устройствен план включва застрояване 
на нови 835 декара в парк “Странджа”. 
От тях 678 декара са по морския бряг на 
Ахтопол, Резово, Синеморец и Варвара. 
Публикуването на проекта съвпадна с 

началото на пандемията и обявяването 
на извънредно положение в България. 
Срокът за становища бе 31 март и лесно 
можеше да бъде пропуснат, когато об-
щественото внимание бе изцяло заето 
с една-единствена тема - брифингите на 
щаба. Въпреки това успява да се моби-
лизира гражданска енергия и само за 
две седмици над 1100 души изпращат 
становища, с които възразяват на проек-
та. На администрацията и проектантите 
им трябваха две години, за да разгледат 

становищата, и в крайна сметка пла-
нът не бе процедиран. След поредица 
от срещи, инициирани отново от граж-
данските организации през есента на 
2021 г. и пролетта на 2022 г., в началото 
на април 2022 г. новото ръководство 
на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството обяви, 
че ще развали договора с проектанта 
Форум “Александрови” и ще започне 
процедура за избор на нов.

Въпреки липсата на общ устройствен 

план нови строежи по крайбрежието 
на Странджа се одобряват на базата на 
едно писмо на бившата министърка на 
околната среда и водите Искра Михай-
лова от 2014 г. През август 2021 г. „Зелени 
закони“ призова гражданите да поискат 
от служебния екоминистър Асен Личев 
това писмо да бъде отменено. Само за 
две седмици стотици граждани изпрати-
ха имейли до министъра и на 18 август 
той се вслуша в гласа им и отмени това 
писмо. Седмица по-рано Дирекция 

© WWF Konstantin Ivanov

© Георги Кожухаров © Георги Кожухаров

> 81

78 | Мисия опазване на българската природа Мисия опазване на българската природа | 79



„Национален строителен контрол“ за-
брани нови строежи край Синеморец, 
докато не се реши проблемът с отпад-
ните води на селото и с липсата на пре-
чиствателна станция. Въпреки всички 
нередности назад във времето община  
Царево не е спирала да издава разреше-
ния за строеж. Всичко това се е случвало 
със съдействието на бившето ръковод-
ство на РИОСВ - Бургас, което, въпреки 
че глобява общината за заустването на 
непречистени отпадъчни води в море-
то, продължава да издава положителни 
становища за инвестиционни предложе-
ния. Много смущаващо е, че част от тях 
са с посочено в документите “включване 
в съществуваща канализация”. За съща-
та тази канализация още през 2008 годи-
на ДНСК е обявила колектора между 
входната и изходната канализационна 
шахта на пречиствателния модул, по 
който са отклонени отпадъчните води, 
за незаконен. Остана обаче въпросът 
с вече започнатите строежи. Асоциа-
цията на парковете в България обяви 
през 2020 година, че само за местността 
Поляните край Синеморец са издадени 
32 подробни устройствени плана, което 
би означавало, че прекрасната гледка 
би била заменена от цял квартал. На По-
ляните и в момента се строи един голям 
обект - вила на три етажа. През 2021 г. 
Асоциацията на парковете в България 
заведе дело срещу Министерството на 
околната среда и водите с искане да 

бъде наложена принудителна админи-
стративна мярка и всички строежи да 
бъдат спрени. Делото в момента е в ход, 
но междувременно строежът напредва.

В края на март 2022 г. общинската 
администрация продължава да помага 
на скандалния строеж, като одобрява 
нови устройствени планове с цел да 
осигури ел. захранването му. Същото 
ще се случи и с водопровода. Всичко 
това се случва отново без необходими-
те процедури, сред които е и оценката 
за съвместимост със защитената зона 
“Странджа”. Вече има подаден сигнал 
от “Зелени закони” към МОСВ и очак-
ване за реакция.

Предстои МРРБ да актуализира зада-
нието за изменение на ОУП и да обяви 
процедура за нов изпълнител на проек-
та. Ще наблюдаваме процеса отблизо. 
Очакваме заданието да отразява нуж-
дите от опазване както на защитените 
територии и зони от “Натура 2000”, така 
и да предвиди възможност за спиране 
на урбанизацията в района.

Сигурно е, че гражданският натиск 
трябва да продължи, докато не бъдат 
приети адекватни планове на Приро-
ден парк “Странджа” и на зоната от 
“Натура 2000” със същото име, която 
защитава ценни местообитания, както 
и устройственият план на община Ца-
рево. Документи, които да не допускат 
по-нататъшно застрояване в ущърб на 
природата и обществения интерес.

© Анелия Николова

© Юлия Лазарова
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К Кресненското дефиле, с 
дължина 18 км, има най-
богатото биоразнообразие 
в България и едно от най-
богатите в Европа, част от 

мрежата „Натура 2000“. Разположено е 
на границата на средиземноморската и 
средноевропейската климатична зона, 
което е причина за уникалното биораз-
нообразие там. Въпреки съществуване-
то на по-добри алтернативи, финанси-
рана от ЕС магистрала, която може да 
премине през него, излага на риск това 
уникално биологично разнообразие и 
местната икономика. 

Кресненският пролом - също нари-
чано Кресненско дефиле и Кресненска 
клисура - е осмият поред пролом по 
течението на река Струма, Западна 
България, между Малешевска плани-
на на запад и Пирин на изток в общи-
на Симитли и община Кресна, област 
Благоевград. Понастоящем в района са 
обявени няколко малки защитени тери-
тории: резервата „Тисата”, защитена 
местност „Моравска”, природна забеле-
жителност „Мело” и др. Буйните води на 
река Струма в района на Кресненския 
пролом предоставят добри условия за 
рафтинг, а и са дом и на редки и важни 
видове водни животни.

Кресненският пролом е рай за поколе-
ния от биолози в България, които правят 
задълбочени фаунистични изследвания 
именно там от десетилетия. Той е 09  

Коалиция  
„Да спасим Кресненския пролом“

Кресненското 
дефиле - 

за кожата
 на една 

магистрала

снимки © Коалиция  
„Да спасим Кресненския пролом“ 
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дом на стотици редки застрашени жи-
вотински видове, насекоми и растения, 
на 35 европейски защитени местообита-
ния и 92 защитени видода, включително 
костенурки и други влечуги, прилепи, 
пеперуди, едри бозайници като въл-
ка и кафявата мечка. Общо 3199 вида, 
принадлежащи към 355 семейства, като 
това представлява 10,5% от видовото 
разнообразие за страната. 298 вида са 
определени като редки. 

Много от видовете са включени в 
Червената книга на България и са из-
рично споменати в европейските закони 
и конвенции за защита на природното 
наследство. Същевременно Креснен-
ският пролом представлява коридор за 
миграция на едри бозайници между пла-
нините на Балканския полуостров. През 
пролома преминава една от главните 
въздушни магистрали за миграция на 
прелетните птици от Европа към Афри-
ка – Виа Аристотелис. 

Кампанията „Да спасим Креснен-
ския пролом“ започва през 1997 година, 
когато стават ясни намеренията да се 
построи автомагистрала, дълга близо 
173 км, свързваща София със Солун в 
Гърция.  Това е една от първите по рода 
си кампании, обединяваща българското 
природозащитно движение. 

Появяват се и европейските транс-
портни коридори, част от които е и ав-
томагистрала „Струма“ (или Е-79, част 
от коридор номер 4), финансирането за 

които идва с европейски средства. 
През годините природозащитното 

движение заедно с местните хора и 
представители на рафтинг клубове се 
обединяват и правят поредица от кам-
пании, разговори с управляващи, писма 
и срещи с представители на европейски-
те институции, участват в специално 
създаден Комитет по наблюдение на 
автомагистрала „Струма“, подават сиг-
нали към Бернската конвенция, за да се 
стигне до консенсус през 2008. Всички 
страни единодушно се обединяват от 

решението, че бъдещата автомагистра-
ла ще заобиколи уникалния пролом с 
т.нар. дълъг тунел и така ще запази 
мястото за бъдещите поколения и ще 
спаси местната икономика. 

Българските власти са задължени 
и пред Европейския съюз да започнат 
изграждането на АМ „Струма“ именно 
от най-проблематичното и тясно място 
– Кресненския пролом, за да не се по-
лучи т.нар. тапа. За съжаление, вместо 
да доразработят и подобрят тунелния 
вариант, избран като единствено > 86
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възможен, българските власти израз-
ходват европейски средства, за да са-
ботират изграждането на този вариант 
и в услуга на българския строителен 
бранш. Проблемът е, че българските 
строителни фирми имат капацитет да 
построят единствено път през дефилето, 
но не и дълъг тунел с по-високи техно-
логични изисквания.

След натиск от Строителната камара, 
след разработването на некачествени и 
предубедени проучвания държавата ре-
шава да отхвърли одобрения вариант за 
дълъг тунел. В резултат през 2017 магис-
тралата е стигнала почти от двете стра-
ни на Кресненския пролом, с увеличен 
трафик, който не само причинява почти 
необратимо унищожаване на биоразноо-
бразието, но и много катастрофи, които 
взимат човешки жертви. През 2017 г. е 
одобрен и вариантът, в който едната 
посока на бъдещата отсечка да стане на-
стоящият път Е-79, а обратната – да бъде 
новопостроен път на тунели и виадукти 
от източната (Пиринска) страна. На об-
щественото обсъждане хората в Кресна 
се обявяват против това непрактично за 
тях решение, което ги оставя без лока-
лен път, но техният глас не е чут. 

Защо българските власти вземат 
това решение и до днес не става ясно. 
Но през 2019 година Европейската коми-
сия отказва еврофинансиране, тъй като 
според тях този вариант, минаващ през 
защитените зони, в изпратения вид е в 

© Емилия Вачева

нарушение на европейски директиви, 
а графикът и сумата, написани в доку-
ментите, които България е изпратила 
до ЕС, са необмислени или сгрешени. 

Към днешна дата, през 2022 година, 
въпросът откъде ще минава автомаги-
стралата е отново на масата. Благода-
рение на усърдната работа на коалиция 
„Да спасим Кресненския пролом“ Берн-
ската конвенция изпрати мисия през 
2021, която препоръча създаването на 
три работни групи, които на консенсу-
сен принцип да доведат до нова еколо-

гична оценка. 
Алтернативи са възможни – двете 

платна на магистралата да са изцяло 
от източната страна на дефилето, за-
пазвайки земеделските земи на хората, 
или дълъг тунел от запад, което ще даде 
шанс на настоящия път Е-79 да остане 
като второстепенен, да бъде ползван за 
развиване на устойчив туризъм и мест-
ния бизнес, както и на биоразнообрази-
ето да се възстанови. И не на последно 
място – да запази Кресненския пролом 
в цялата му уникалност. 

Коалиция „Да спасим Кресненския 
пролом“ се състои от СДП „Балкани“, 
Екологично сдружение „За Земята“, 
Училище за природа - с. Влахи, Българ-
ско дружество за защита на птиците – 
член на Birdlife International, Институт 
за зелени политики, Информационен и 
учебен център по екология, Асоциация 
„Екофорум“, CEE Bankwatch Network, 
Приятели на Земята Европа“. Някои от 
изброените организации към днешна 
дата не съществуват. 
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С Слънце, пясъчни дюни, 
реещи се ята, дъх на мор-
ски пелин, приказни пи-
рамиди от сол, глъчка на 
хиляди птици и легенди 

от древни времена.
Цялата тази магия може да бъде усе-

тена в Поморийското езеро – естествена 
свръхсолена лагуна, разположена не-
посредствено до гр. Поморие.  Въпреки 
че площта е само  750 ха и дължината 
6 км, езерото съхранява голямо разно-
образие на природни местообитания, 
растителни и животински видове, мно-
го от които редки и защитени.  

Морския ветрогон, синята тойна,  и 
пясъчната  млечка са малка част от 
удивителните растения, обитаващи 
езерото. Фантастични емоции може 
да преживеете – сякаш сте на друга 
планета, ако легнете на залез на чер-
вения килим, разстлал се на напука-
ното и посребрено от солта сухо дъно 
на езерото. Този килим се образува от 
интересното и причудливо растение 
Salicornia europaea - солянка. Това 
растение е известно с името морски 
аспержи и е любим деликатес на ку-
линарните авантюристи.

Но бисерът в короната на Поморий-
ско езеро е неговото птиче богатство. 
Над 270 вида гнездящи, мигриращи 
и зимуващи редки птици обитават 
разнообразните свръхсолени и бра-
кични басейни. Това е раят на 10  

и хората

Сдружение „Зелени Балкани“

За птиците 
Поморие - 

© Зелени Балкани
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фотографите на птици и бърдуоче-
рите. Гарантирано през цялото лято 
и есен ще ви посрещнат гнездящите 
в езерото птици, облечени с стилна 
черно-бяла „униформа“. Това са еле-
гантните саблеклюни и кокилобегачи, 
бързите гривести белочели, рибарки, и 
белите ангъчи (гъско-патици от тежка 
категория). 

Хиляди птици снасят на сухата земя 
своите яйца в големи или малки гне-
здови колонии.  Посреща ви коктейл 
от глъчка и запомнящи се миризми на 
морски пелин, лечебна поморийска кал 
и сол. Много сол.  Сол във формата на 
заслепяващи солни полета и пирамиди, 
грижливо оформени от соларите – най-
древният занаят по българското черно-
морие. Само тук в уникалния Музей на 
солта може да научите тънкостите на 
тази 2000-годишна професия.

Туристите в края на август могат да 
наблюдават големи ята от спрели за 
кратка почивка пеликани, грациозни 
дългокраки лопатарки и  ибиси. Къс-
метлиите могат да станат свидетели на 
незабравимо шоу – парад от десетки хи-
ляди ниско прелитащи бели или  черни 
щъркели, закриващи небето с часове! 

Новото в „програмата“, което пода-
ри природата на Поморийско езеро, е 
розовото фламинго ! Така илюзията, че 
се намирате в солените езера на Източ-
на Африка, е пълна. 

Езерото е магнит и за цените-

© Зелени Балкани

© Зелени Балкани © Николай Стайков

© Евгений Даков
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лите от висока класа – бърдуочерите 
колекционери и учените орнитолози. 
Тези хора са готови да дойдат от другия 
край на света само за да видят видове 
като тръноопашата потапница, бело-
оката потапница, къдроглав пеликан 
и други редки и застрашени видове.

Поморийско езеро е територия с 
европейско значение като станция за 
почивка на прелитащите птици от Ев-
ропа към Африка – „точка“ от големия 
миграционен път Via Pontica. Някои 
от тях са рекордьори по дължина на 
миграцията – пристигат от тундрата 
на западен Сибир, където гнездят

Подобни далечни мигранти са някои 
видове от една много интересна група 
птици – дъждосвирците брегобегачи. 
Тези малки птички припкат забърза-
но по меката поморийска кал и сонди-
рат за червеи с тънките си клюнове. 
Безгръбначните, живеещи в езерната 
тиня, са „горивото“, необходимо за дъл-
гия няколко хиляди километра полет. 
Описаната идилична картина обаче 
има и своето тъмно минало.

 Любознателните посетители на 
езерото винаги се изненадват когато 
разберат, че територията не е имала 
никакъв природозащитен статут до 
скоро. До 1990 езерото е оцеляло заради 
държавния солодобив и държавната 
поземлена собственост . Никой по това 
време не само не се е сетил да защити 
това природно богатство, но то дори не 
е било проучено!   

След 1990 ситуацията рязко се про-
меня – реституцията на земи, частната 
инициатива и корупционните сделки с 
общинска земя отварят кутията на Пан-
дора.  За няколко години безвъзвратно 
са унищожени и застроени стотици де-
кари от най значимите местообитания 
на наземно гнездящи птици. Напълно 
застроено и заличено е т.нар. малко 
езеро (което никак не е малко). Сега на 
неговото място има цял жилищен квар-
тал. Километри пясъчна коса - ключово 
местообитание на гнездящи птици, са 
се  превърнали в стотици построени 
един до друг хотели! 

Местните власти и новите собстве-
ници на реституирани земи, обладани 
от меркантилност и строителна треска, 
за малко да унищожат Поморийското 
езеро. 

Как успяхме да предотвратим 
унищожението на 
Поморийското езеро? 
Историята на защитата на Поморий-
ското езеро е свързана със спасяването 
от изчезване на една интересна и рядка 
птица – гривестата рибарка. Този вид 
в началото на 90-те години е почти из-
чезнал като гнездящ в България. През 
1995 година екип на „Зелени Балкани“ 
посетихме езерото и открихме малка 
колония (6 -10 двойки), която гнездеше 
на вътрешна дига в южната част от езе-
рото. Според местни солничари коло-
нията е била по-голяма, но с уни-

© Ивайло Зафиров
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щожаването на местата за гнездене е 
изчезнала. Беше цяло чудо, че сме сви-
детели на последната година на този 
вид. Трябваше да се действа светкавич-
но – решихме, че е безпредметно да се 
обръщаме към община или държава, и 
започнахме един интересен и напълно 
доброволен проект. От 1996 година в 
продължение на 25 години ежегодно от 
1 до 10 септември изградихме стотици 
квадратни метри острови от пясък и 
естествен материал от самото място. 
Работата можеше да се извършва само 
с ръчен труд - носене на кофи с пясък и 
камъни и газене в поморийската тиня 
на 180 метра навътре в езерото. За да 
се работи по този метод обаче са необ-
ходими минимум 20 - 25 доброволци. 
Как обаче осигурим средства за храна 
и спане? И тук на помощ на „Зелени 
Балкани“ се притекоха нашите парт-
ньори от Великобритания – Британския 
тръст доброволци за консервация. Те 
използваха метода на Том Сойер за бо-
ядисване на оградата на леля му. Ме-
тодът тогава ни изглеждаше абсурден, 
но проработи. Ако добре представиш 
една природозащитна цел, е възможно 
да убедиш хората да си плащат, за да 
станат част от каузата. Важното е хо-
рата да работят до обед и следобед да 
ходят на плаж. Но  дейността трябва да 
е полезна и атрактивна. Постигнахме 
голям успех – всяка година групи от 
10 - 12 англичани и толкова българи, 

доброволци на „Зелени Балкани“ рабо-
теха рамо до рамо.  Дестинацията в UK 
стана много популярна – имаше хора 
дори от Австралия и Нова Зеландия. 

Благодарение на доброволния труд на 
400 доброволци постигнахме голям успех 
и спасихме от изчезване един вид.  Още 
през 1997 година колонията се увеличи 
на 120 двойки и постепенно достигна 1200 
двойки. Това беше първият случай не 
само в България на успешно създаване 
на голяма колония на редки птици.

Местните власти трудно проумяха 
как един англичанин ще плаща повече 
пари от цените на техните хотели с ол 
инклузив, за да носи кофи с камъни и 
пясък, и то заради някакви крякащи 
птици, смущаващи следобедния сън 
на почиващите!  

Нашата дългогодишна дейност про-
мени макар и с малко неадекватното 
отношение на местната власт към при-
родозащитата. Вече стана възможно да 
направим предложение за обявяването 
на Поморийското езеро за защитена 
местност. През 2001 година беше обя-
вена в Държавен вестник новата защи-
тена местност.  След 2007 г. езерото и 
прилежащи територии бяха включени 
от Министерския съвет в Европейската 
екологична мрежа „Натура 2000“ като 
защитена зона. 

Големият успех от възстановява-
нето на гнездовата популация на гри-
вестите рибарки ни амбицира и 
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започнахме да търсим средства за про-
фесионалното и устойчиво решаване 
на големите екологични проблеми на 
езерото като: ремонтиране на канали-
те осигуряващи връзката на морето 
с езерото;  намаляване на еутрофика-
цията причинена от навлизането на 
сладки води; подпомагане на гнездови 
местообитания на други редки птици; 
изработването на детайлен план за 
управление на територията и много 
други.  (информация за нашите проек-

ти на Поморийско езеро може да наме-
рите на сайта на „Зелени Балкани“) . 
Изградихме и посетителски център с 
привлечени от нас средства и го уп-
равлявахме успешно 12 години. Сега 
община Поморие стопанисва сградата, 
като това не променя нашето отноше-
ние и работа за решаване проблемите 
на Поморийско езеро. Продължаваме 
с природозащитните ваканции, презен-
тации и дейности за опазване птиче-
то богатство в района. Най - големите 

наши донори са: Глобалния фонд за 
околна среда ( GEF);  Програмата Лайф 
на ЕС;  Оперативна програма –Околна 
среда (ОПОС) и др.

Въпреки вече 28 годишната ни работа 
на Поморийско езеро и привлечените 
милиони инвестиции в реална природо-
защита все още има много тежки нере-
шени проблеми и заплахи за уникалното 
биоразнообразие. Повече от 10 години 
е блокирано приемането на Плана за 
управление на Поморийско езеро, раз-
работен по проект на „Зелени Балкани“. 

Най-голямата заплаха е стремежа 
на за застрояване на големи територии 
от западните и южни брегове на езеро-
то като тези намерения са включени 
в общо устройствения план (ОУП) на 
община Поморие!  
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