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1. ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
1.1.

Административни: Основната задача на натоварените с
административната работа е организация на
документооборота на Сдружението - събиране на финансово
отчетни документи, удостоверителни и правни документи,
тяхното правилно съхранение и обработване с цел водене на

1.2.

правилна отчетност.
Събран е членският внос от седемте члена на Сдружението
според приетия начин и размер, за месеците от април до

1.3.

декември 2016 г. - 840 лева.
В неформални срещи на членовете на Сдружението и
разглеждането на експертната им готовност, са сформирани
вътрешните звена по интереси: Информационни технологии,
Природа и Екология, Селско стопанство, Култура и туризъм, в

следния състав:
1.3.1. Информационни технологии: Колин Стюърт (програмист),
д-р Тодор Костадинов (преподавател по инф. технологии в
Университет „Проф. Асен Златаров") и Радовеста Стюърт
(докторант по Компютърни системи и технологии);
1.3.2. Природа и Екология: д-р Светла Далакчиева (водещ
орнитолог, член на БАН и специалист по НАТУРА 2000),
Константин Попов (орнитолог) и Милка Янакиева
(специалист по екологично земеделие);
1.3.3. Селско стопанство: Милка Янакиева (специалист по
екологично земеделие), Иван Янакиев (фермер) и д-р
Светла Далакчиева (специалист НАТУРА 2000);
1.3.4. Култура и туризъм: Радовеста Стюърт (експерт културно
наследство), д-р Светла Далакчиева (зам. Директор на РИМ
Бургас) и Колин Стюърт (връзки с чуждестранни
организации).
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2. ПРОЕКТИ, СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ
Хронологично представени
2.1. Проект „ORCHIS - Orchids researches, conservation and habitats
in Strandzha"
Дата: март 2016 г.
Проектът бе разработен в партньорство с горско стопанство
Демиркьой - Турция. През месец март двете организации
кандидатстваха с него в програмата за трансгранично
сътрудничество България - Турция. Проектът е финансиран и
изпълнението му започва през април 2017 г. Бюджетът на
проекта е 108 298.71 евро.
2.2.

Проект „Опознай Морската градина"
На 4 април 2016 г. в първия ден на националната „Седмица на
гората 2016", официално бяха представени 4 информационни
табели, което беляза завършека на проекта „Опознай
морската градина". Съвместно с клуб „България за младите"
бяха набрани средства за бюджета на проекта, с които се
финансира създаването на информационните табели.

Проектът „Опознай Морската градина" на Сдружение за опазване ЕДНА
ПРИРОДА и клуб „България за младите" е насочен към разработване и
поставяне на информационна карта на Морската градина в Бургас,
показваща

цялостния

план

на

територията

на

парка,

неговите

забележителности и обитатели като се даде възможност презентиране на
определени обекти и организации върху нея.
КОНЦЕПТ:
Разработване и поставяне на големи информационни табели, показващи
територията на парка и малки табели с OR кодове пред по-интересните
дървесни видове и културни забележителности;
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Обозначаване на ключови точки - паметници, забележителности,
дървета; Представяне на кратка информация за създателя на парка и
обитаващите го различни интересни видове растения и животни.
Предоставяне на място за поставяне на лого (върху табелите) и
информационно представяне (в уеб портала) на спонсорите, като се даде
възможност за свързаност с QR кодове за сканиране с мобилни
устройства.
БЮДЖЕТ:
Събрани бяха 6400 лева, с които бяха поставени 4 големи табели и бе
пуснат интернет портала с осигурена поддръжка за 5 години.
2.3.

Изложба „Пеперуди"
Място: гр. Поморие
Дата на провеждане: юли-август 2016 г.
Сдружението осъществи интерактивната изложба с живи
пеперуди в гр. Поморие с цел да набере средства за дейността
си. За 3 седмици бяха събрани 904 лева с повече от 500

2.4.

посетители.
Посетителски и образователен център Генгер
През август 2016 г. Сдружението получи от Община Айтос
сградата на Младежкия център в градския парк Славеева река.
Сдружението ще стопанисва сграда за 7 години. През есента
на 2016 г. бе извършен основен ремонт на сградата, част от
етнографски комплекс Генгер.
В сградата Сдружение ще устрои посетителски център с
образователна експозиция за генгера и биоразнообразието в
района. Освен информация за уникалното растение, в центъра
ще създаде читалня със специализирана научна и научнопопулярна литература в областта на биологията и природните
науки. Тя ще е на разположение на айтозлии и най-вече
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открият,

поседнат

биоразнообразието.

и
До

прочетат
сега

нещо

такава

повече
литература

за
е

изключително трудна за намиране в града и цялата област.
Място: гр. Айтос
Дата: август 2016 г.
Проектът е в процес на осъществяване, търсят се възможности
за финансиране.
2.5.

Проект: „Изложба в обем - възприятие чрез допир"

Изложбата „Животните на Черно море" на Сдружение за опазване ЕДНА
ПРИРОДА показва най-интересните и запомнящи се черноморски
обитатели. Тя е създадена под формата на макети в естествени размери
(15 вида риби и 2 вида медузи, черупки от черноморски мекотели, морски
кончета и игли) в съответствие с нуждите на незрящите хора, които трудно
биха си представили морските обитатели без да се допрат до тях.
Изложбата е мобилна, което ще даде възможност на хора (зрящи и
незрящи) от цяла България да се докоснат до част от черноморските
обитатели и да научат интересни факти за тяхната биология.
Информацията е представена на български, английски и брайл.
Изложбата е финансирана от Дарителската програма за опазване на
природното и културно наследство на МОТО-ПФОЕ и Община Бургас.
БЮДЖЕТ: 8 000,00 лева.
Откриване: 31.10.2016 г. в Експо център Флора Бургас за Международния
ден на Черно море - 31 октомври. Изложбата бе част от срещата на високо
ниво, която събра представители на страните по Конвенцията за опазване
на Черно море от замърсяване - България, Грузия, Румъния, Руската
федерация, Турция и Украйна.
На 16.12.2016 г. (петък) в сградата на Морска гара Бургас с хората от РСО
Бургас - Съюз на слепите в България.
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3. ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ И МЕДИЙНО ПРИСЪСТВИЕ
Интервюта за медиите: 14
Съобщения изпратени официално до медиите: 7
Публикации в медиите: 38
4. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2017 Г.
4.1.

Финализиране на процедура по регистриране на клон на
Сдружението в гр. Айтос, работещ по създаване и управление
на посетителски и образователен център Генгер - януари-

4.2.

февруари 2017 г.
Кандидатстване с проект Black SeaFly по Програма за
трансгранично сътрудничество Черноморски регион, в
партньорство със сдружение Зелени балкани - май 2017 г.

4.3.

Работа по проект „ORCHIS - Orchids researches, conservation and
habitats in Strandzha" в партньорство c горско стопанство

4.4.

Демиркьой, Турция.
Представяне на изложбата „Пеперуди" в други градове през
лято 2017 г.

4.5.

Показване на изложба „Изложба в обем - възприятие чрез
допир" в други градове в България.

4.6.

Задълбочаване на работата с младежки организации,
общински и държавни институции.

4.7.

Привличане на нови членове в Сдружението.
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