
Годишен доклад за дейността на Сдружение Риболовен Клуб Балканка 

 и Сдружение Балканка през 2018 г. 

През 2018г. сдружението продължи активното утвърждаване, както на позициите си в 
сектор води у нас, така и разшири международните контакти.  

1. Проведохме успешно 3 акции по реките на България: 

- Акция „Ботуня” – 21.04.2018 

Акцията беше организирана за поредна година по случай световния ден на мигриращите 
риби. Тази година се проведе една от най-мащадните кампании в целия свят, провела се на 6 
континента, обединяваща над 500 инициативи, като сдружението се включи активно в целия 
процес и организирането на акция в България. Изготвени бяха тениски, рекламни материали; 
преведени бяха редица документа, даващи повече информация по темата. На акцията се събраха 
доброволци и приятели на сдружение, като се включиха и местни жители на Община Вършец и 
околността.  

Резултат от акцията: 

 Събрани близо 200 чувала с боклук; 

 Изработени и поставени табели с призив да се пази чистота; 

 Поставени информационни табели указващи режим „хвани и пусни” по река 
Ботуня. 

- Зелено училище „Бели Вит 2018” – 02.06.2018 

За втора година подред проведохме изключително успешно зелено училище за деца в 
Тетевенския Балкан. Акцията включваше: 

 почистване на битови отпадъци; 

 зарибяване с 4000 балканки; 

 лекционен курс по дънни безгръбначни и рибите на река Вит; 

 техника по риболов със спинингова въдица; 

Резултатите от акцията: 

 участваха около 50 деца придружени от своите родители; 

 събрани над 120 чувала с боклук; 

 пуснати в реката 4000 малки балканки; 

 много от децата за първи път се докоснаха до магията на реката; 



 всички участници получиха изготвени грамоти, брошури, различни рекламни 
материали свързани с биоразнообразието в района на община Тетевен. 

Тази година не малка част от акцията се осъществи по инициатива на Община Тетевен, 
които в резултат на успеха през 2017 година, отново прегърнаха идеята и този път се включиха 
дори и финансово, изработвайки част от материалите. Успешно си партнирахме и с НП 
Централен Балкан, с които сдружението изгради дългогодишни контакти. Представител на 
дирекцията разказа на всички присъстващи за защитената територия и предмета и целите на 
опазване. 

- Акция река Въча – 06.10.2018 

Това безспорна беше най-мащабната акция, организирана от нас. Основен партньор беше 
ЛИДЛ България, които ни потърсиха за провеждането на акцията. Мероприятието се осъществи 
в три основни посоки: почистване, зарибяване, поставяне на информационни табели. В акцията 
взеха участие 108 служителя на ЛИДЛ, техните деца, риболовци и приятели на Сдружение 
Балканка. Всички останаха изключително доволни от проведеното мероприятие, превърнало се 
и в своеобразно зелено училище за малки и големи. 

Резултат от акцията: 

 Събрани бяха огромно количество боклуци; 

 Зарибяване с близо 30 000 балканки на река Въча и притоци; 

 Поставени бяха табели с призив да се пази чистота. 

Всички акции се проведоха съвместно с местните общини, а за зарибяването бяха 
изготвени протоколи от служителите на ИАРА. 

Чрез всички проведени акции се продължава с идеята на сдружението приоритетно да се 
въвличат местни хора, а не тайно, както беше 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 се полагат приоритетно грижи за реки в специален режим 
"Хвани и пусни" за речната /балканска/ пъстърва. В това няма нищо случайно, тъй като 
сдружението е един от основните виновници за въвеждането на такъв режим в правния мир. 

2. Протестни действия 

През 2018г. сдружението организира 4 протеста пред МОСВ, като част от активната 
кампания за спасяването на българските реки. За протестите бяха изготвени редица рекламни 
материали, проведени бяха редица интервюта, репортажи по националните телевизии, 
пресконференции в БТА и други. 

3. Прожекция “Blue heart” 

a. Прожекцията на филма на Patagonia Blue heart в София, на 16.05.2018г., беше едно 
от най-големите предизвикателства, пред които се е изправяло сдружението в 



организационно отношение. За осъществяването на първата прожекция у нас бяхме 
потърсени от няколко международни организации във връзка с проекта Safe the 
blue heart of Europe, кампания за спасяване на реките в Западните Балкани. За 
организацията на прожекция успешно си партнирахме с няколко международни 
сдружения Riverwatch, Euro Nature, Bankwatch Network, Patagonia и други. 
Прожекцията се проведе в Дом на киното в София, като присъстваха около 
180души.  

Събитието беше обвързано с Европредседателството на България и важна среща, която се 
състоя на 17.05.2018г. в София, на която трябваше да се приеме Стратегия за устойчиво 
развитие на хидроенергетиката в Западните Балкани.  

По време на прожекцията, на сцената изнесоха презентации: 

- Димитър Куманов – Сдружение  Балканка; 

- Димитър Манев – Българско Каяк Общество; 

- Станислав Мънков – Представител на федерацията по мухарско риболов; 

- Фиданка Бачева Макграт – CEE Bankwatch Network; 

- Наташа Црънкович - Представител на Centar za životnu sredinu / Center for Environment , 
Босна и Херциговина – участник във филма на Patagonia. 

- Любомир Пейчич – представител на организацията Ujedinjeni Ribolovci Srbije, Сърбия 

- Ана Цолович Лесоска – представител на Македонската организация Ековест, която се 
присъедини за втория ден от мероприятието. 

При организацията на прожекцията беше заснет и кратък филм с интервю с председателя 
на Българската Федерация по мухарски риболов, г-н Данчо Савов, излъчен в анонсите на 
събитието. 

Наши гости бяха и двама представители на Patagonia - Mihela Hladin и Yanick Meijers. 

Сдружението пое част от разноските за присъствието на чуждестранните ни гости, като 
голяма част от разходите се възвърнаха с билетите от филма.  

Финансово прожекцията беше подкрепена и от Bankwatch Networks, както и 
представителите на Patagonia. 

Прожекцията на филма беше съпроводена с международен протест на 17.05.2018г. пред 
НДК, както и пресконференция в БТА. 

b. Прожекция Blue heart – Варна. 

Това събитие се проведе изцяло по местна инициатива, като беше поканено сдружението 
да пусне филма, като носител на правата. Участие взе г-н Иван Пандъков, който изпълни 
прожекция на филма и изнесе презентация пред около 30 човека за случващото се в България. 
Определено хората във Варна не бяха толкова запознати с темата, оставайки в страни от 



основните засегнати от МВЕЦ райони, като презентацията предизвика голям интерес и 
допълнително дискусия. Сдружението се сдоби с нови приятели и последователи. 

4. През 2018г. Сдружението продължи да оказва 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. 

5. В хода на дейностите беше засегнат и още един проблем по реките – изземването на 
инертни материали от руслото на реките. По наш сигнал за такава дейност  в коритото на река 
Янтра и последващи действия, се предизвика задействане от страна на полиция, РИОСВ В. 
Търново, БДДР. Вмомента все още случаят не е приключил. 

6. През 2018г. кампанията за опазване на местообитанията и в частност борбата с МВЕЦ и 
ВЕЦ в България продължи. Участвахме активно в борбата срещу редица ВЕЦ, като бяха 
постигнати редица успехи: прекратени бяха разрешителните на голям брой ВЕЦ-ове, отказано 
беше издаването на многонови разрешителни. Бяха пуснати още 3 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 структури за гарантиране спазването на европейското и национално 
законодателство по отношение на водите. Беше пусната и отделна жалба до комисията по 
конкурентноспособност за нерегламентираната държавна помощ, която наблюдаваме по темата 
ВЕЦ. 

Дейностите на Сдружението не останаха незабелязани, като специални репортажи за 
установените нарушения бяха излъчени по трите национални телевизии, БНР и др. 
Представители на сдружението оказаха съдействие и на международната телевиия DW да 
заснеме филм за израдените МВЕЦ у нас и проблемите с харченето на европейски пари за 
унищожаване на зони от екологичната мрежа Натура 2000. 

Сдружението съдейства за втора поред година в обследването на изградени с европейско 
финансиране МВЕЦ и извън България, като Димитър Куманов посети Македония и тази година 
подкрепен от Bankwatch Network. 

Допълнително двама членове на сдружението обиколиха Западните Балкани по един 
Германски проект за обследване влиянието на МВЕЦ върху речните екосистеми. Тази дейност 
макар и неинициирана от сдружението е показателна, че сдружението непрекъснато повишава 
експертния си потенциал в областта. 

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. 

Във връзка с това отбелязваме един огромен съвместен успех – разрушаването на първото 
изградено у нас водохващане. Институциите се задействаха именно след наш сигнал и 
съдействие, като огромна заслуга тук имат и ДНПЦБ, които направиха всичко необходимо да 
докажат нарушенията и да подадат сигнал до компетентните институции. Всичко е резултат от 
положителното дългогодишно сътрудничество на сдружението с ДНПЦБ. 



7. Сдружението подпомогна с доброволни дейности и НПНМ като участва в акция по 
събиране на генетичен материал от пъстърви с цел изследването им в лаборатория в Чехия. 

8. Сдружението, в лицето на Димитър Куманов, поде кампания за борба със случващата се 
екологична катастрофа в община Босилеград, Сърбия. Сдружението е основен партньор на 
новосъздадения инициативен комитет в гр. Кюстендил за борба срещу проучвателните 
дейностите в Земенска планина за злато. С решение на УС от 12.2018г. Сдружението ще 
подкрепи местния инициативен комитет в гр. Кюстендил с 500лв в случай на обжалване на 
издаденото разрешително  за проучване на злато. 

9. През 2018г. бяха приети 4-ма нови членове, с което броят на членовете стана 28. 

10. Сдружението взе активно участие в изготвянето на нова заповед за въвеждане на 
режим на риболов по реките като в резултат за новия период 2019-2021г. се въвеждат около 40 
реки в специален режим на риболов „хвани и пусни”. Оказахме съдействие както на ИАРА 
Ловеч, така и на централен офис на ИАРА, като участвахме активно в общественото обсъждане 
на качения за преглед първоначален вариант на заповедта. На река Огоста бяха поставени 
информационни табели, като в името на доброто партньоство, УС реши информационните 
табели с обозначаване на режим на риболов да бъдат дарени на сдружение Рибар, гр. Монтана. 

11. Награди 

Няколко представителя на сдружението бяха номинирани за награждаване в конкурса към 
проекта на БДЗП и ИАГ „Горите на орела”. Г-н Димитър Куманов спечели награ за цялостен 
принос в опазването на природата на България. 

Проведените успешно акции на сдружение „Балканка” не останаха незабелязани и 
сдружението спечели грамота от коалиция „За да остане природа в България” за принос в 
опазване на околната среда.  

 

       Изготвил: инж. Иван Пандъков 

04.02.2018г.,               /Чл. на УС в Сдружение Балканка/ 

София        


