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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
правилна отчетност.
1.2. Събран е членският внос от седемте члена на Сдружението
според приетия начин и размер, за месеците от април до
декември 2015 г. – 560 лева.
1.3. През месец юни 2015 г. от председателя на УС Колин Стюърт е
изработен интернет сайт на организацията: www.onenat.org.
1.4. 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:
1.4.1. 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);
1.4.2. 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);
1.4.3. Селско стопанство: Милка Янакиева (специалист по
екологично земеделие), Иван Янакиев (фермер) и д-р
Светла Далакчиева (специалист НАТУРА 2000);
1.4.4. Култура и туризъм: Радовеста Стюърт (експерт културно
наследство), д-р Светла Далакчиева (зам. Директор на РИМ
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Бургас) и Колин Стюърт (връзки с чуждестранни
организации).
2. ПРОЕКТИ, СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ
Хронологично представени
2.1. Инициатива „NatureIdentify“
Дата: април-юни 2015 г.
Създаденa е онлайн платформата www.natureidentify.com, на
която всеки може да открие, заяви или предложи видове,
тяхното разпознаване. След добавяне на снимка за
разпознаване на даден вид, експерт отговаря с
наименованието на съответния вид.
2.2. Събитие „Презентация за възможностите по Натура 2000“
Място: Областен информационен център Бургас
Дата на провеждане: 22.05.2015 г.
Лектор: д-р Светла Далакчиева
2.3. Събитие „Какво е Натура 2000? Какви са възможностите и
ограниченията, които тя поставя?“
Място: голямата зала на Община Средец
Дата на провеждане: 05.06.2015 г.
Лектор: д-р Светла Далакчиева
2.4. Инициатива „Да почистим около Атанасовското езеро“
Място: местност по североизточния бряг на Атанасовското
езеро
Дата на провеждане: 07.06.2015 г.
2.5. Оказване на първа помощ на ранен бухал
Звено „Природа и Екология“ се отзовава на сигнал за открит
ранен бухал край странджанското село Момина църква. На
птицата е оказана първа помощ и незабавно е транспортирана
до спасителния център в гр. Стара Загора.
Място: с. Момина църква
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2.6.

2.7.

2.8.

Дата: 12.07.2015 г.
Инициатива „Помогнете на учените да разберат къде
пътешестват гларусите“
През юни и юли 2015 г. Звено „Природа и Екология“ инициира
наблюдения на младите птици в Созополския залив, за да се
установи наличието на останали в околностите родени през
същата година млади птици на о-в Св. Иван, където те са били
опръстенени от орнитолозите членове на Сдружението.
Теренни проучвания
Звено „Природа и Екология“ извършва теренни проучвания за
видовия състав на есенната миграцията на птиците в
околностите на селата Константиново и Тръстиково в община
Камено. Събраните данни са попълнени в бази данни и ще
служат като основа за бъдещи изследвания.
Място: Община Камено, с. Константиново и Тръстиково
Дати: 20 и 26.09.2015 г.
Проект „Опознай Морската градина“
През есента започва активна работа съвместно с клуб
„България за младите“ по изпълнението на проекта: набират
се средства за бюджета на проекта, подготвят се текстове и
снимков материал за 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:
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Разработване и поставяне на големи информационни табели, показващи
територията на парка и малки табели с QR кодове пред по-интересните
дървесни видове и културни забележителности;
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:
Приблизителен общ бюджет за поставяне на 5 големи табели (размери
2,5м х 1,5м и постамент), 15 малки и свързочна интернет платформа: 8000
лева.
До края на 2015 г. за проекта са събрани 4400 лева и е поставена първата
табела до шадравана зад паметника на Пушкин в бургаската Морска
градина.
2.9.

Проект: „Изложба в обем – възприятие чрез допир“

Проектът „Животните на Черно море“ на Сдружение за опазване ЕДНА
ПРИРОДА в партньорство с Регионален исторически музей Бургас е
насочен към разработване и осъществяване на интерактивна изложба за
незрящи, показваща най-интересните и запомнящи се черноморски
обитатели. Тази група от хора е напълно пренебрегната в работата на
музеите, при създаването на изложби и организирането на събития. Дори
сградите и постоянните експозиции са непригодни за посещение от хора с
подобни увреждания. Чрез създаването на пътуваща изложба ще се даде
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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.
През декември 2015 г. Сдружението кандидатства в дарителската
програма на Мото Пфое и бе класиран за финансиране с 5000 лева.
КАКВО ЩЕ ВЛЕЗЕ В ИЗЛОЖБАТА:
• 3D макети в естествен размер на 15 вида емблематични риби за
българските води на Черно море: калкан, морски език, черноморска
акула, чернокоп, зарган, паламуд, попче, цаца, барбун, морска
лястовица, скорпид, морска лисица и др.
• 3D макет в естествен размер на най-малкия вид черноморски
делфин – муткура.
• Черупки на черноморски мекотели – миди (пектен, дяволски нокът,
патела, донакс, анадара, черна мида, кардиум и др.), охлюви (рапан,
наса и др.), морски жълъд.
• Изсушени морски кончета, морски игли, раци.
• Пера от водолюбиви птици, тъй като когато се препарират, кожите
на птиците и другите животни се мажат с отровни вещества, те не
могат да се използват в изложба, която се възприема чрез допир.
• Звукова система, която възпроизвежда характерни за видовете звук
и кратка информация за тях.
• Текстове на брайловата азбука (име и кратка информация за
видовете).
• Макет на гнездо и яйца на средиземноморска жълтокрака чайка или
както всички я знаем – гларус.
БЮДЖЕТ: Приблизителен общ бюджет е 10 175,00 лева.
СРОКОВЕ: 12 месеца при пълно финансиране.
ПАРТНЬОРИ и други организации, институции с участие в проекта:
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• Регионален исторически музей Бургас – домакин на мероприятия по
проекта и откриване
• Съюз на слепите в България – консултанти, набор на брайлова
азбука, реципиенти.
3. ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ И МЕДИЙНО ПРИСЪСТВИЕ
За осъществяването на връзките с медиите са определени Радовеста
Стюърт и д-р Светла Далакчиева – членове на УС на Сдружението. Те
са създали официален канал на Сдружението във
Фейсбук: https://www.facebook.com/onenature.org
Интервюта за медиите: 4
Съобщения изпратени официално до медиите: 3
Публикации в медиите: 9
4. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2016 Г.
4.1. Финализиране на проектите „Изложба в обем“ и „Опознай
Морската градина“ – първа половина на 2016 г.
4.2. Кандидатстване с проект по Програма за трансгранично
сътрудничество България – Турция, приоритетна ос Екология –
първа четвърт на 2016 г.
4.3. Искане за създаване на посетителски център в Община Айтос –
първа половина на 2016 г.
4.4. Продължаване на инициативите „Помогнете на учените да
разберат къде пътешестват гларусите“ и „Какво е Натура 2000?
Какви са възможностите и ограниченията, които тя поставя?“.
4.5. Организиране на състезание по ориентиране за млади хора в
Морска градина Бургас - май 2016 г.
4.6. Задълбочаване на работата с младежки организации,
общински и държавни институции.
4.7. Привличане на нови членове в Сдружението.
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