
Годишен доклад за дейността на Сдружение “Балканка” 

през 2019 г. 

През 2019г. 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 „Драговищица” – 20.04.2019 

Акцията беше организирана за поредна година по случай световния ден на мигриращите 
риби. Мероприятието беляза голям успех с това, че в него се включиха не малък брой местни 
жители, от селата Драговищица и Горановци, от град Кюстендил, ГИК "За Чиста Природа" 
Кюстендил и Сдружение "България за Трънско", приятели на сдружението от София и други 
населени места. Голяма часто от доброволците бяха пропътували повече от 120км, за да се 
включат в акцията. Дейността беше пряко обвързанa с усилията на сдружението и на местните 
жители за противопоставяне на заплахите за водите на река Драговищица и река Струма, 
заплахите за питейните водоизточници в района, за което беше изнесена беседа. 

Резултат от акцията: 

 Участие взеха около 50 доброволци; 

 Събрани около 350 чувала с боклук; 

 Поставени бяха 20 броя табели, по 10 от всеки вид: с призив да се пази чистота и с 
информация за режимите на риболов по реката, изработени със средства на 
Сдружението. 

- Зелено училище „Бели Вит 2019” – 08.06.2019 

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

 почистване на битови отпадъци; 

 зарибяване с 3000 балканки; 

 лекционен курс по дънни безгръбначни и рибите на река Вит; 

 техника по риболов със спинингова въдица; 

Резултатите от акцията: 

 участваха около 30 деца придружени от своите родители; 

 симпатизанти и познати от региона и цяла България 

 събрани около 80 чувала с боклук; 

 пуснати в реката 3000 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 успехът през 2017 и 2018 година, отново прегърнаха идеята и този път се 
включиха 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. 

Събитието беше отразено и на международната сцена. 

- Акция река Ерма – 29.06.2019 

Основен партньор беше ЛИДЛ България, които ни потърсиха за провеждането на акцията. 
Мероприятието се осъществи в три основни посоки: почистване, зарибяване и провеждане на 
информационна кампания. В акцията взеха участие около 20 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 – над 100 чувала; 

 Зарибяване с 25 000 балканки на река Ерма и притоци; 

 Всички участници в акцията получиха безценни знания и опит по отношение на 
реките, заплахите за тях и пример как могат да бъдат опазвани. 

Всички акции се проведоха съвместно с община Трън, която се зае с извозването на 
боклука, 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. 

- Акция река Струма – BRT4 

Близо седмица представители на сдружението, заедно с международен екип от Словения и 
Австрия, както и с помощта на други НПО от България, извършихме съвместни дейности 
свързани с проблемите и заплахите за река Струма, които завършиха с голям протест по река 
Струма. 



2. Протестни действия 

През 2019г. сдружението организира 3 протеста: 

- В Кресненското дефиле 

- пред МОСВ 

- на река Вит. 

За протестите бяха изготвени редица рекламни материали, проведени бяха редица 
интервюта и репортажи по националните телевизии, както и срещи с институциите. 

3. Изнасяне на презентации 

6 събития проявиха интерес към дейностите на сдружението и наши представители 
изнесоха пред стотици хора информация за проблемите на реките у нас. 

4. Популяризиране на кампанията 

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. 

5. Сдружението взе активно участие в изготвянето на ЗИД на Заповед РД 09-69 от 
01.02.2020г. 

6. Мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали 
държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с 
проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за 
населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането 
на крайбрежна растителност, копането на речна баластра и пясък, строителството на 
магистрали и т.н., пресушаването и/или отравянето на реки и язовири, както и за избягване на 
нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно. 

 

       Изготвил: инж. Иван Пандъков 

06.02.2020г.,               /Председател на Сдружение Балканка/ 

София        


