
Годишен доклад за дейността на Сдружение Риболовен Клуб Балканка 

 и Сдружение Балканка през 2016 г. 

През 2016г. усилията на членовете на клуба бяха насочени предимно към 
основната цел – Опазване на местообитанията и в частност борбата с МВЕЦ и ВЕЦ в 
България. Участвахме активно в борбата срещу емблематични инвестиционни 
намерения – ВЕЦ Румянцево II, ВЕЦ Своде, ВЕЦ Илийна, ВЕЦ Кимера, ВЕЦ Енерджи-
Говедарци, както и пуснатия в експлоатация в началото на годината ВЕЦ Пчелина – 
включително чрез организиране на протестни действия, писане на становища, участие в 
обществени обсъждания. В тази връзка бяха изградени взаимоотношения и с други 
европейски организации, борещи се със същата кауза. Бяха пуснати 2 нови приложения 
(представляващи сами по себе си самостоятелни жалби) към основната ни жалба до ЕК 
по случаите с увреждащите околната среда хидрообекти и цялостната безпомощност на 
държавните сруктури за гарантиране спазването на европейското и национално 
законодателство по отношение на водите. Наши членове взеха участие в теренните 
дейности и проучването на въздействията и последствията от работата на ВЕЦ 
Пчелина, довел до увреждане на околна среда в ЗЗ Земен. 

Продължихме с програмата на сдружението за подпомагане и информиране на 
държавните структури на МОСВ по наблюдение работата на действащите ВЕЦ и 
МВЕЦ в България. 

Подавахме сигнали и съдействахме на представители на контролните органи по 
проверки за установени замърсявания на български реки и участъци от реки – случаите 
река Борущица, река Радова, река Тополница, река Златаришка, река Блато и др. 

Наши членове участваха като доброволци и експерти по един от големите проекти 
по програма Life + „Свободни риби”, изпълняван от WWF България. Главната цел на 
проекта е подобряването на природозащитното състояние на шест защитени и 
застрашени от изчезване малки реофилни вида риби и един вид мекотело (мида) в 
избрани участъци на реки от Натура 2000 зони от басейна на река Дунав в северна 
България, като част от дейностите по проекта са изследване и оценяване на 
поне десет съществуващи бариери по реките, които пречат на естественото 
движение на рибите. 

Наши членове взеха дейно участие по време на заседанията на работната група 
към МЗХ за изготвяне на Наредба за изграждане на рибни проходи, като 
включително предадохме проект на текста на Наредбата. 

Краят на 2016г. бяха приети и новите планове за управление на речните басейни, 
в изготвянето на които членове на Сдружение Балканка се включиха активно, като 
отстояваха до последно по време на обществените обсъждания тезите изложени в 
изпратените по-рано от нас становища. Две от Басейновите дирекции приеха напълно 
нашите предложения за реки и участъци от реки забранени за изграждане на ВЕЦ. 



Беше финализиран проекта „Насърчаване на взаимодействието между НПО и 
държавни структури за възстановяване на автохонната балканска пъстърва в Рила 
планина” по договор с Фондация институт "Отворено общество", изпълнен съвместно с 
представители на Биологически факултет към СУ София. 

Съгласно взетото решение на Общото събрание на Сдружението от 01.2016г., през 
2016г. не бяха провеждани целенасочени и организирани от Сдружението акции по 
зарибяване. Все пак, през май 2016г., членове на Сдружението участваха в зарибителна 
акция на река Искрецка, която се организира и провежда ежегодно от Българска 
Мухарска Федерация. 

На 21.05.2016г. Сдружение Балканка организира и изпълни успешно акция по 
почистване боклуците в коритото на река Стряма под град Клисура. Акцията се 
проведе като част от международната кампания „Световен ден на мигриращите риби”. 

Есента на 2016г Сдружение Балканка започна активно да се занимава и с още 
един станал емблематичен проблем – Инвестиционното намерение за златодобив в 
Община Трън. Потърсиха ни от местен инициативен комитет, обявил се срещу развитие 
на златодобивната индустрия в района, в резултат на което беше добавена частична 
забранителна мярка в новия ПУРБ на БДДР срещу развитие на минната индустрия. В 
последствие беше изпратена и 5-тата жалба до ЕК, описваща конкретното 
инвестиционно намерение, доколкото то представлява риск от увреждане на околна 
среда и води. 
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