
Годишен доклад за дейността на Сдружение Риболовен Клуб Балканка 

 и Сдружение Балканка през 2017 г. 

2017г. бе една от най-успешните и изпълнена с кампании години за сдружението. 
Със собствено финансиране и с подкрепата на ЛИДЛ България, сдружението 
организира и проведе успешно 5 акции в периода 20-ти май - 24 юни 2017 г. свързани с 
даване на личен пример, чрез въвличане на местните общности в опазването на 
българските реки. Мероприятията са проведени на следните реки, като информация за 
повеждането  им може да се намери на посочените линкове: 

 - 20.05.2017 - р.Ерма  – Световен ден на мигриращите риби:  
https://www.facebook.com/balkanka.bg/posts/1424590767621446 
 

Изборът на място е обвързан с кампанията срещу развитие на златодобив в района 
на Община Трън. 

 Резултати от акцията: 
 - събрахме над 300 чувала с боклук; 
 - пуснахме 10 000 пъстървички в река Ерма; 
 - поставихме 5 табели с ясно послание "Пазете чистота". 

- 20.05.2017 - р. Бяла, Калофер – Световен ден на мигриращите риби:  

https://www.facebook.com/balkanka.bg/posts/1424654780948378 

 
 Резултати от акцията: 
 - събрахме над 40 чувала с боклук; 

 - поставихме 12 табели с ясно послание "Пазете чистота". 

 

- 03.06.2017 - р. Бели Вит, с. Рибарица - Зелено училище за деца "Бели Вит 
2017" 
 

https://www.facebook.com/pg/balkanka.bg/photos/?tab=album&album_id=1443
269195753603 

 
В зеленото училище участие взеха близо 30 деца на възраст от 5-13 години, от 

Общините Тетевен, Плевен и София. 

Програмата за събитието включваше следните дейности:  

- Почистване на бреговете и водите на река Бели Вит в избран предварително участък;  
- Зарибяване с балканска пъстърва;  
- Лекционен курс за деца по ихтиофауна и дънни безгръбначни;  
- Демонстрация на риболовна техника и първи стъпки в риболова. 

 

- 17.06.2017 - р. Чая, Бачково, общ. Асеновград 



https://www.facebook.com/events/426583894378480/permalink/435865410116
995/?ref=1&action_history=null 
 

Резултати от акцията: 

-  събрахме над 120 чувала с боклук; 
-  В акцията се включиха повече от 40 души - местни рибари и доброволци от Бачково и 
Асеновград, рибари от Чепеларе и Пловдив, служители на кметството в Бачково, 
служители на Басейнова дирекция към Източнобеломорски район Пловдив, както и 
представители на Сдружение Балканка; 
-  Общо 25 000 новоизлюпени балканки бяха пуснати в р. Чая и нейни притоци. 

 
  - 24.06.2017 - р. Искър, гр. Самоков 

https://www.facebook.com/events/1371757186251147/permalink/13940531773
54881/?ref=1&action_history=null 
 
-  В акцията се включиха над 30 души - местни рибари от Самоков, Говедарци, 
Дупница, София, служители на Лидл, доброволци, както и предсатвители на 
Сдружение "Балканка"; 
-  р. Искър бяха пуснати 15 000 новоизлюпени балканки. 

Всичките акции са белязани с две основни дейности- почистване на речните 
участъци и последващо зарибяване с балканска пъстърва, като един посланик на 
намеренията "Да опазим живота в реките". За първа година дейностите са осъществени 
приоритетно с въвличането на местни хора, а не тайно както предни години, защото 
опазването на реките и ползата от това трябва да е в съзнанието най-вече на местните и 
те самите да виждат смисъл в това. 

Важно е да се отбележи, че всичките реки са в специален режим "Хвани и пусни" 
за речната /балканска/ пъстърва. 

През първата половина на 2017г. Сдружение Балканка се оказа основен партньор 
на трънчани в борбата им срещу намеренията за златодобивна мина. Беше пусната 
поредната жалба до ЕК, членове на клуба участваха в акции, организирани от местнот 
население, а така също и беше организатор на акция по река Ерма.  

Сдружението оказа подкрепа на местните общности и на други места в борбата 
им за чиста околна среда и безумни инвестиционни намерения, най-вече свързани с 
откриване на кариери. 

През 2017г. кампанията за опазване на местообитанията и в частност борбата с 
МВЕЦ и ВЕЦ в България продължи. Участвахме активно в борбата срещу 
емблематични инвестиционни намерения – ВЕЦ Румянцево II (протест), ВЕЦ Своде – 
прекратена процедура от ВАС, ВЕЦ Пчелина, ВЕЦ Бебреш.  Бяха пуснати още 4 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.  

Специално внимание беше обърнато на планирания за изграждане яз. Яденица. 
Писане на компетентно възражение срещу докладите по ОВОС и ОСВ, участие в 
обществено обсъждане, обжалване пред ВАС на приетите от МОСВ доклади, 
протестни действия пред сградата на МОСВ. Делото срещу предварителното 
изпълнение на решението на министъра на околната среда да одобри докладите по 
ОВОС и ОСВ беше спечелено, но делото по основното решение беше загубено. Все 
пак, специална жалба до ГД Околна среда  беше написана по случая с яз. Яденица, 
както и унищожението на още най-малко три ЗЗ от мрежата Натура 2000 в резултат 
работата на ВЕЦ. 

През 2017 г. беше открита пилотна процедура в ГД Околна среда във връзка с 
изпратените от Сдружение „Балканка” жалби. Вмомента протичат кореспонденции 
между МОСВ и ГД Околна среда, като продължаваме да следим с интерес случая. 

Продължихме с програмата на сдружението за подпомагане и информиране на 
държавните структури на МОСВ по наблюдение работата на действащите ВЕЦ и 
МВЕЦ в България и попълването и поддържането на специално създадения за целта 
сайт. 

Дейностите на Сдружението не останаха незабелязани, като специални репортажи 
за установените нарушения бяха излъчени по трите национални телевизии, БНР и др. 

През 2017г. Сдружение Балканка излезе сериозно на международната сцена, като 
вече е познато сдружение в почти цяла северна Европа. Наши членове взеха участие в 
научни конференции свързани с проблемите по управление на водите, провели се в 
Грузия, Хърватска, Полша, Литва и др. 

Акция по наблюдение на действащи ВЕЦ и мВЕЦ в РМакедония беше 
осъществена от членове на сдружението и финансирана от международната 
организация Bankwatch Networks. 

Сдружението е неформален партньор на коалиция „За да остане природа” тъй 
като подкрепя всички акции срещу унищожаването на българската природа. 

Представители на сдружението участваха в протестна акция срещу водохващане 
по една река в Република Сърбия. 

Сдружението подпомогна със своя експертен потенциал дирекция НП „Централен 
Балкан” като осъществи, съвместно с паркови служители, мониторинг на балканската 
пъстърва в пунктовете, където преди 3 години беше извършено мащабно зарибяване на 
територията на парка. 

Проведените успешно акции на сдружение „Балканка” не останаха незабелязани и 
Сдружението спечели първа награда в гласуване сред публиката в конкурс организиран 



от Българска фондация Биоразнообразие, в категория „Най-успешна кампания за 
2017г.”, а трима от членовете на сдружението бяха номинирани и в категория 
„Активист за природата”, като изборът е отново на публиката. 

 

       Изготвил: инж. Иван Пандъков 

07.02.2018г.,               /Чл. на УС в Сдружение Балканка/ 

София        


