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Използвани съкращения:
НПО – неправителствена организация
ООН – Организация на обединените нации
ОС – Общо събрание
ОССЕ – Организация за сигурност и сътрудничество в Европа
УС – Управителен съвет
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Въведение

За природозащитниците,
търсещи подкрепа
на международно равнище

Скъпи приятелю,
Този сборник с информация за най-активните организации
и мрежи на европейско ниво ще ти помогне да се ориентираш в
сферата на дейност на отделните организации и мрежи, както и в
начините, по които можеш да се присъединиш към тях или да потърсиш помощ. Прегледът обхваща групата на Зелените 10 – обединение на 10-те най-активни екологични организации, както и
други мрежи и организации със силно влияние и опит в работата
с европейски институции.
Всички те се борят за опазването на околната среда, въпреки че методите и сферите на действие са различни. Едни водят
кампании, други участват преимуществено в разговори на високо равнище, едни се занимават с глобалното затопляне, други – с
биоразнообразието, трети следят за политиките и действията на
международните финансови институции и тяхното влияние върху
околната среда. Всички те обаче са осъзнали нуждата да бъдат заедно и да действат координирано.
Подобен е и тласъкът за формирането на Контактната група
за гражданско общество (Civil Society Contact Group). Тя обединява 8-те различни големи групи, борещи се за права и ценности
в определена сфера: култура, опазване на околната среда (тук са
Зелените 10), образование, човешки права, развитие, обществено
здраве, социални дейности, права на жените. Целта на обединението е да намери допирните точки, осигуряващи закрила на ценностите и правата на човешкото общество като цяло. В действителност често пъти даден проблем и последствията от него не засягат
само една сфера на живот. Това налага и прилагането на хоризонтален принцип за намиране на решения, който търси връзките и
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въздействията на даден проблем във всичките сфери на живота.
Тази обвързаност на екологичните проблеми с останалите сфери
от човешкия живот става все по-видима и в България, където унищожаването на местообитания не води само до липса на природа,
а и до здравословни проблеми от увреждането и замърсяването на
околната среда, до обезличаване и загуба на културни особености
и ценности, до допълнително обогатяване на богатите и обедняване на бедните, до нарушаване на човешки права и израждане на
човешките взаимоотношения...
Преди да се обърнеш за помощ към избраната от теб организация, ти препоръчваме да прегледаш и издания за възможностите за влияние на неправителствения сектор върху европейските
институции. Полезен например ще ти бъде наръчникът за НПО
„Как гласът ни да бъде чут в ЕС“, създаден от Контактната група за
гражданско общество. Можеш да го изтеглиш на български оттук:
http://act4europe.horus.be/module/FileLib/ONGGuide_BU.pdf.
Като гражданин на Европейския съюз ти вече имаш право да
се отнасяш към европейските институции по проблеми, възникващи в страната – член на Европейския съюз, когато считаш, че
правата на хората са нарушени и не се защитават. Това се отнася
и за сферата на опазването на околната среда. Можеш да разгледаш начините за въздействие върху ЕС, достъпни за граждани,
в „Наръчник за европейските механизми за подаване на жалби“, изработен от „За земята“ и Bankwatch мрежата в България:
http://www.zazemiata.org/guide/.
Обръщайки се за помощ към европейска екологична организация, помни, че всяка от тях е претрупана с работа и че вероятно
е търсена от много хора едновременно. Затова не се отчайвай,
ако отначало не получиш отговор, и продължавай да настояваш,
докато не успееш да се свържеш с правилния човек. Тук сме приложили контактите както на европейските структури на организациите, така и на членовете и клоновете на организацията в България, ако има такива. Първото нещо, което трябва да направиш,
е да се свържеш с въпросния член или клон у нас, защото през
тях минава най-логичният и най-бърз начин за достигане до организацията майка. Възможно е също така в местната структура
на организацията да се работи по дадения проблем или да има допълнителна информация за него. В комуникацията си с българска
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екологична организация помни същото, което се отнася и за европейската – най-важното е да си настоятелен, да разучиш по кой
въпрос коя организация да потърсиш и да откриеш точния човек
по дадения въпрос.
В съвместните усилия на гражданите, неправителствените
организации и институциите, както и в добрата работа на структурите на отделните звена се крие ключът за успеха в природозащитата, а и в другите сфери на съществуването ни. Затова винаги
има смисъл да потърсиш съмишленици сред приятелите си, сред
колеги от други НПО, а също така да използваш всички механизми за обществено въздействие върху институциите на национално и европейско равнище.
В сборника ще можеш да намериш кратко резюме за това, какво и кои са Зелените 10 и какви са техните цели, както и подробно
описание на всяка една от организациите и мрежите – членове на
Зелените 10. Описанието следва определена структура под формата на отговори на серия от въпроси, даващи представа за сферата
на действие, структурата и условията за членство в конкретната
организация или мрежа. Освен организациите и мрежите – членове на Зелените 10, сборникът съдържа и кратко представяне на
още три организации мрежи.
Това са: Работна група за утвърждаване на биоразнообразието
в Централна и Източна Европа – CEEWEB (Central and East European Working Group for the Enhancement of Biodiversity), Европейски форум за природните местообитания (European Habitats Forum – EHF), Световен съюз за защита на природата (International
Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN),
имащи пряко отношение към опазването на околната среда.
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Зелените 10
The Green 10

З

елените 10 (The Green 10) е неформална платформа, обединяваща
10 от най-големите екологични неправителствени организации
и мрежи, действащи в рамките на Европейския съюз. Платформата
има за цел да координира съвместните отговори и препоръки на
членуващите организации и мрежи към отговорните лица и органи
на Европейския съюз и да гарантира централната позиция на проблеми, засягащи околната среда, в процеса на вземане на решения
в Европейския съюз. Броят на индивидуалните членове в платформата е над 20 милиона (индивидуални членове на организациите и
мрежите, членуващи в The green 10).
Организации и мрежи, членуващи в The Green 10:
1. Банкуоч Централна и Източна Европа – CEE Bankwatch
2. Бърдлайф – Birdlife international (European community office)
3. Грийнпийс – Greenpeace
4. Европейска федерация за транспорт и околна среда – European Federation for Transport and Environment (T&E)
5. Европейско бюро за околна среда – European Environmental
Bureau (EEB)
6. Мрежа за действие по климата – The Climate Action Network
Europe (CAN Europe)
7. Приятели на земята – Friends of the Earth Europe (FoEE)
8. Приятели на природата – International Friends of nature (IFN)
9. Световен фонд за природата – World Wide Fund for Nature (European policy office) (WWF)
10. Съюз за здравеопазване и околна среда – Health and Environment Alliance (HEAL)
Силата на Зелените 10 е в мрежите и организациите, обединени от платформата. Европейските екологични неправителствени
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организации изпращат редовно информация до своите членове и
поддръжници, което е от съществено значение за високата степен
на информираност на тези групи относно развитията на ниво на Европейския съюз. Благодарение на това членовете и поддръжниците
на мрежите и организациите могат да вземат ефективно участие и
да дадат своя принос към процеса на вземане на решения, свързани
с опазването на околната среда.
Платформата се опитва да спазва колкото се може по-демократичен принцип на вземане на решения, като се вземат под внимание
мнението и отношението на организациите членки, техният екип,
борд и членове.
Целите на платформата са:
♦ Подкрепа на пълното прилагане на европейските екологични закони и политика във всички страни – членки на Европейския
съюз.
♦ Лобиране за нови екологични предложения за политиката и
законите.
♦ Работа с институциите на Европейския съюз с цел постигане
на максимална степен на ефективност на европейските екологични
закони и политика.
♦ Популяризиране на лидерството по екологични въпроси на
Европейския съюз на световната политическа сцена.
Във връзка с увеличаване на обществената осведоменост организациите, членове на платформата:
♦ информират своите членове и по-широката общественост относно последните развития в областта на околната среда в рамките
на Европейския съюз и ги окуражават да изразят своето мнение и
позиция;
♦ предоставят възможност за изразяване интересите на хиляди
местни асоциации на ниво на лицата, отговорни за вземане на решения, касаещи политиката на Европейския съюз;
♦ допринасят за засилване на гражданското общество в Европа
чрез тренинги, политически анализи и др.
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Банкуоч за Централна
и Източна Европа
Central and Eastern European
Bankwatch network (CEE Bankwatch)

C

EE Bankwatch Network (http://www.bankwatch.org) е международна мрежа от неправителствени организации, която следи
действията на международните финансови институции, опериращи
в района на Централна и Източна Европа, и предлага конструктивни
алтернативи на техните политики и проекти в региона. Мрежата на
CEE Bankwatch е изградена от 15 пълноправни организации членки:
България, Чехия, Естония, Грузия, Унгария, Латвия, Литва, Македония, Полша, Русия, Словакия и Украйна.
Българските организации – членки в мрежата на CEE Bankwatch, са Информационен и учебен център по екология и Екологично
сдружение „За земята“.

Цели, принципи и приоритети на работа
Мисията на мрежата на CEE Bankwatch е да предотврати негативните екологични и социални въздействия, породени от развитието
и действията на международните финансови институции. Мрежата
се стреми към засилване на общественото участие в процеса на
изграждане и прилагане на алтернативни решения спрямо политиката, водена от тези институции, и популяризиране на създадените
алтернативи.
Основните цели на мрежата са:
♦ Да създаде и развие обществената осведоменост относно
международните финансови институции в Централна и Източна
Европа и екологични и социални въздействия, произлизащи от прилагането на тяхната политика.
♦ Да популяризира общественото участие в процеса на вземане
на решения относно политиките и проектите на международните
финансови институции на местно, регионално и национално ниво.
♦ Да подпомага неправителствените организации и граждански
групи в мониторинга на действията на международните финансови
институции в Централна и Източна Европа.
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♦ Да променя или спира политики или проекти на международните финансови институции, които биха имали негативни екологични и социални въздействия в Централна и Източна Европа, и да
популяризира техни алтернативи решения.
♦ Да работи в тясно сътрудничество с екологични граждански
организации за прекратяване на пагубни действия на транснационални компании и да ограничи цялостното въздействие на действията на тези компании върху околната среда в Централна и Източна
Европа.
В България Bankwatch работи по следните проблеми, свързани с
международни финансови институции или еврофондове:
♦ въвеждането на цианиди за извличане на злато;
♦ кризата с отпадъците на София;
♦ АЕЦ „Белене“;
♦ автомагистрала „Струма“ – опазване на Кресненското дефиле;
♦ автомагистрала „Люлин“;
♦ летище София;
♦ Национален център за третиране на опасни отпадъци;
♦ петролопроводи и газопроводи;
♦ еврофондове, и др.

Структура на вземане на решения
CEE Bankwatch е международна мрежа, обединяваща неправителствени организации, членове на мрежата. Управленски органи
на CEE Bankwatch са: Общото събрание на организациите членове,
Изпълнителен комитет и Ревизионен комитет. И двата комитета се
избират от Общото събрание. Мрежата се представя от изпълнителния директор и Изпълнителния комитет. Други органи, изграждащи
структурата на мрежата, са: борд, екип по управление, международни и национални координатори и помощен персонал.
Всички пълноправни членове на мрежата са пълноправни
участници в Общото събрание и могат да гласуват и участват във
вземането на решения. Всяка организация член има право на един
глас. Всички асоциирани или присъединени членове имат право да
участват в Общото събрание като наблюдатели. Решенията на Общото събрание се одобряват чрез минимално мнозинство от 50%
от присъстващите членове. Изпълнителният комитет ръководи CEE
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Bankwatch мрежата през периодите на свикване на Общото събрание (свиква се от Изпълнителния комитет поне веднъж годишно).

Членство
Общи и специфични критерии за членство. CEE Bankwatch има
право да налага специфични изисквания и вътрешни процедури
спрямо кандидатите за членство в мрежата.
Членовете в мрежата са представени от отделни лица с делегирано право да представят тяхната гражданска организация в рамките на мрежата.
В мрежата на CEE Bankwatch съществуват три типа членове:
♦ Пълноправен член – може да е всяка една легална екологична или гражданска организация, която кандидатства за членство в
мрежата на CEE Bankwatch, отговаря на изискванията, изпълнила е
процедурите за членство в организацията и е приета от Общото събрание на мрежата;
♦ Присъединен член – може да е всяка една легална екологична
или гражданска организация, която кандидатства за пълноправно
членство в организацията и е приета от Общото събрание за определен период от време и при определени условия като присъединен член;
♦ Асоцииран член – може да е всяка една легална екологична
или гражданска организация, която кандидатства за асоциирано
членство и е приета от Общото събрание с временен специален
статут.
CEE Bankwatch не изисква членски внос от организациите, членуващи в мрежата. CEE Bankwatch предоставя възможност на нечленове на мрежата да потърсят помощ и съдействие за решаването на
дадени проблеми.
Предимства, които дава членството:
♦ Да участват като съветници в работата на управленските органи на мрежата, включително и в Общото събрание.
♦ Да внасят предложения за подобряване работата и действията
на мрежата.
♦ Да използват средствата на мрежата до степен, определена от
ръководните органи на CEE Bankwatch.
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Отговорности на членовете. Членовете са задължени да спазват устава на мрежата, нейните правила и резолюциите на Общото
събрание, да вземат активно участие в действията и да популяризират целите и постиженията на мрежата. Членовете са задължени да
използват правилно и разумно финансовия капитал на мрежата и да
са способни да излъчат представител на своята организация.

Данни за контакт:
CEE Bankwatch Network
Central office: Jicinska 8, Praha 3, 130 00 Czech Republic
Tel.: +420 274 816 571; Fax: +420 274 816 571
E-mail: main@bankwatch.org
www.bankwatch.org
Български организации,
членове на CEE Bankwatch Network:

Екологично сдружение „За земята“
1000 София, бул. „Янко Сакъзов“ 50, ет. 3, ап. 17, п.к. 975
Тел./факс: 02/943 11 23
E-mail: info@zazemiata.org
www.zazemiata.org
Лице за контакти: Ивайло Хлебаров

Информационен и учебен център по екология
1421 София, ул. „Цанко Церковски“ 67, вх. В, ет. 2, ап. 3
Тел./факс: 02/866 90 47; GSM 0888 798 712
E-mail: ceie@ceie.org

16

Бърдлайф
(Европейски офис)
Birdlife international (European
community office)

B

irdlife International (bleco@birdlifeeco.net; http://www.birdlife.org/)
е световна партньорска мрежа от 43 консервационни организации, стремящи се към опазване на птиците и техните местообитания
и световното биоразнообразие. Мрежата се стреми и към съвместни
действия с обществеността за устойчивото използване на природните ресурси. Мрежата разполага с екип от над 4000 души, над 2 500
000 членове и 10 000 000 поддръжници по цял свят. Партньори на
Birdlife сътрудничат в местни работни програми на всеки континент.
Организацията, партньор на Birdlife в България, е Българското
дружество за защита на птиците – http://www.bspb.org.

Цели, принципи и приоритети на работа
Чрез фокусиране на действията си върху птиците Birdlife се стреми към подобряване качеството на живот на птиците, обитателите
на дивата природа и хората.
Основните цели на мрежата са:
♦ Предотвратяване на изчезването на който и да е вид птици.
♦ Поддръжка и подобряване на природозащитното състояние
на всички видове птици.
♦ Защита, подобряване и разширяване на важни за птиците зони
и местообитания.
♦ Съхраняване на биоразнообразието и подобряване качеството на живот на хората чрез дейности, свързани с птиците.
Приоритети в работата на Birdlife са:
♦ Работа с критично застрашени, световно застрашени и често
срещани видове птици.
♦ Идентифициране, защита и мониторинг на орнитологично
важни места и мониторинг на ключови местообитания.
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♦ Кампании и стратегии, организационно развитие на мрежата
на Birdlife.

Структура на вземане на решения
Мрежата на Birdlife има Управителен съвет, който се избира с
мандат за 2 години. Съветът подпомага вземането на решения при
спорни въпроси и одобрява работните програми на Birdlife. Съветът
определя главен изпълнителен секретар, който оглавява децентрализиран международен секретариат. Секретариатът е координиращият и обслужващ орган на Birdlife. Схемата за приемане на общи
становища или изготвяне на стратегии и програми е демократична
и става чрез допитване и консултиране до всички партньори и търсене на тяхното одобрение.

Членство
Партньорите на Birdlife са неправителствени организации с
членове. Всяка организация партньор представлява Birdlife на
територията/страната, в която организацията оперира. Организациите партньори са главните изпълнителни органи на Birdlife и имат
право на глас при приемането на стратегията на Birdlife и одобряването на регионални програми за техните територии на действията.
Основни характеристики на организация партньор на Birdlife:
♦ Независима национална неправителствена организация с членове и с демократично управление.
♦ Има ясна програма за защита и опазване на птиците.
♦ Етика, която съответства на етиката на мрежата, както и желание и капацитет за ангажиране с мисията, визията, стратегията и
регионалната програма на Birdlife.
♦ Организацията е финансово независима и с квалифициран
екип.
♦ Организацията има опит и капацитет да популяризира интереса към птиците и природата и тяхното опазване чрез кампании и
образователни програми.
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♦ Действията на организацията покриват дадена географска
територия/страна.
♦ Организацията е в добри взаимоотношения с други организации и физически лица от същата територия.
♦ Организацията допринася за регионалните дейности на
Birdlife, както и за бюджета на Birdlife.
Организациите партньори могат да имат различен статут в рамките на мрежата на Birdlife:
♦ Титулувани партньори: неправителствени организации с членове, които са във фаза на придобиване на статут на пълноправни
партньори на Birdlife, нямат право на глас.
♦ Клонове: неправителствени организации или физически лица,
фондации, правителствени организации, които действат като контактни единици за развитие или набиране на нови партньори за
Birdlife.
В Birdlife може да членува само един партньор за страна и той
плаща членски внос по 1 евро на член.
В случай че неправителствена организация, различна от организацията партньор, потърси помощ или влезе в контакт с централния
офис на Birdlife Int, Birdlife ще се свърже първо с организащията
партньор от съответната страна, тъй като тя представя Birdlife Int. В
случай на отправяне на директен въпрос до секретариата на Birdlife
Int, ще бъде даден отговор, но никакви конкретни действия няма да
бъдат предприети от страна на Birdlife без информирането на организацията партньор от съответната страна.
Предимства, които дава членството. При наличие на проблем
на национално ниво в дадена страна секретариатът на Birdlife може
да помогне на организацията партньор от съответната страна да повдигне въпроса до европейско ниво.
Birdlife осъществява различни проекти, целящи развиването на
съществуващи или потенциални членове на мрежата. Проектите
могат да предвиждат провеждане на тренировъчни програми за
развиване на компетентност и технически познания, мониторинг на
биоразнообразието, земеделски практики, управление на ресурси
и природозащита и лесовъдство.
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Данни за контакт:
Българско дружество за защита на птиците
1111 София, п.к. 50, ж.к. „Яворов“, бл. 71, вх. 4, ап. 1
Тел./факс: 02/979 95 00, 979 95 01
Е-mail: bspb_hq@bspb.org
Website: www.bspb.org
Birdlife European Division
Avenue de la Toison d’Or 67
(2nd floor), B-1060 Brussels, BELGIUM
Tel.: +32 2280 08 30; Fax: +32 2230 38 02
E-mail: europe@birdlife.org

Birdlife International European Community Office
Тel.: +32 2 280 08 30; Fax: +32 2 230 38 02
E-mail: bleco@birdlifeeco.net
Website: www.birdlife.org/

Global Office Birdlife International
Wellbrook Court, Girton Road
Cambridge CB3 0NA, United Kingdom
Tel.: +44 (0)1223 277 318; Fax: +44 (0)1223 277 200
E-mail: birdlife@birdlife.org
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Грийнпийс Европа
Greenpeace Europe

G

reenpeace (european.unit@diala.greenpeace.org; http://eu.greenpeace.org/)
е световна организация, провеждаща кампании, целящи популяризиране на мира и промяна в отношението и поведението на
хората с цел подобряване на опазването на околната среда.
Кампаниите на Greenpeace често са свързани с посещения на
различни места с цел ненасилствени протестни действия спрямо
антропогенни активности, водещи до влошаване качеството на
околната среда. Международната мрежа на Greenpeace е активна и
има представители в над 40 страни с над 2,8 милиона поддръжници
по цял свят – Европа, Америка, Азия и Пасифика.
Greenpeace European Unit е част от международната мрежа на
Greenpeace. Greenpeace European Unit е базирана в Брюксел и следи
и анализира работата на институциите на Европейския съюз, разкрива недостатъци в европейската политика и стимулира прилагането на прогресивни решения на проблеми, свързани с околната
среда, от отговорните лица и органи от Европейския съюз.
Български партньори на Greenpeace са Институт за зелена политика, Екогласност, Блулинк, За земята и др.

Цели, принципи и приоритети на работа
Основните цели на организацията са:
♦ миролюбиво и ненасилствено събиране на показания за
унищожаване на околната среда, защита на биоразнообразието,
предотвратяване на замърсяването и злоупотребата със световния
океан, земята, въздуха, сладководните басейни;
♦ използване на ненасилствено противопоставяне с цел повишаване на нивото и качеството на общественото обсъждане на
теми, свързани с околната среда;
♦ разкриване на заплахи за околната среда, намиране на решения и популяризиране на открит дебат за дейностите на обществото, влияещи върху състоянието на околната среда;
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♦ осигуряване на финансовата независимост на организацията
от политически и търговски интереси.
Greenpeace е обвързана с принципите на ненасилие, политическа независимост и интернационализъм. Организацията разчита
на доброволните дарения от индивидуални лица, подкрепящи действията на организацията, както и на субсидии от фондации.
Кампании и сфери на действие:
♦ Промени в климата, които предизвикват революция в енергетиката.
♦ Защита на океаните и предотвратяване на прекомерното риболовство.
♦ Защита на световните естествени гори, както и на животните,
растенията и хората, които зависят от тях.
♦ Действия, целящи постигането на разоръжаване и мир чрез
намаляване на зависимостта от изчерпаеми ресурси и елиминиране
на ядрените оръжия.
♦ Алтернативи на токсичните и опасни химикали, използвани в
индустрията.
♦ Социално и екологично съобразни земеделски практики.
С какъв проблем могат да се заемат – условия да помагат за
решаване на български проблеми, специфичните изисквания на
мрежата. В България Greenpeace са активни само по енергийни проблеми – атомна енергия и промени в климата. Сътрудничат с български НПО – за спирането на проекта АЕЦ „Белене“, за спиране на
транспортирането на отработено ядрено гориво от АЕЦ „Козлодуй“
към Русия, информационни кампании за промените в климата, промотиране на енергийната „революция“ (децентрализиране на енергийната система, енергийна ефективност, възобновяеми енергийни
източници). Осъществява сътрудничество с местни организации
посредством Института за зелена политика.
Greenpeace има слаб капацитет в Централна Европа.

Структура на вземане на решения
Greenpeace е световна екологична организация, състояща се от
Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council), базирана в
Амстердам, и 27 национални и регионални офиса по цял свят, осигу-
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ряващи присъствието на организацията в 41 страни. Националните
и регионалните офиси имат висока степен на автономност при провеждането на кампании и стратегии, съгласувани на световно ниво,
както и в осигуряването на необходимата финансова подкрепа за
осъществяването на кампаниите. Развитието и координирането на
световните стратегии и кампании, както и мониторингът на развитието и работата на националните и регионални Greenpeace офиси
е задача на Greenpeace International. Greenpeace International е отговорна за поддържането на контакти с поддръжници и донори
в страните, в които няма офиси на Greenpeace. Доброволците на
повечето от националните и регионалните офиси избират Борд на
директорите за местния офис.
Greenpeace е организирана различно в отделните страни. Финансира се от частни дарения. Българи, желаещи да подпомогнат
финансово организацията, могат да го направят на:
http://www.greenpeace.org/international/getinvolved/donate?appeal_id=000.
За желаещите да се включат към инициативи на Greenpeace:
http://www.greenpeace.org/international/getinvolved.
Решенията в Greenpeace се вземат от националните или регионалните офиси в зависимост от структурата в тези офиси – найчесто йерархична. Решения на международно ниво се вземат от регионалните структури (за България решения се вземат от отдела за
Централна и Източна Европа с основен офис във Виена), както и от
Greenpeace International, който има координираща и подпомагаща
функция за глобалната мрежа на Greenpeace.

Управление
Общото събрание на Greenpeace European Unit се състои от изпълнителни директори на отделните европейски офиси на Greenpeace. Членовете на борда на Greenpeace European Unit се избират
измежду членовете на Общото събрание. Представители на Greenpeace International също са членове на борда.

Членство
Общи и специфични критерии за членство. Критериите за
членство са различни за отделните страни. В някои страни организацията е регистрирана като фондация и няма членове. В други
– като сдружение, което означава, че има ограничен брой членове
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(10 или 20), които следят решенията на ръководството. От друга
страна, хората се смятат за членове, когато подкрепят организацията по един или друг начин – предимно като донори.
Хората, които искат да подкрепят Greenpeace, могат да го направят по следния начин:
♦ Донори: в повечето страни има минимално дарение на година
– между 5 и 10 евро. В други страни няма минимум на дарението.
Няма и възрастови ограничения.
♦ Доброволци: повечето офиси имат организирани групи от доброволци, които помагат при различни задачи. Това може да бъде
участие в мирни акции, но и за даване на екологична информация
и образование, както и хора, които помагат за поддръжката на корабите.
♦ Киберактивисти: от 5 години насам все повече хора помагат
за осъществяването на киберакции – писане на писма, образователни дейности (електронни картички и брошури, разпращани до
семейства и приятели), разработване на платформи.
Процедура за членство. Всеки, който иска да се присъедини
към Грийнпийс, може да направи това. Някои хора се присъединяват след среща с други активисти, други – онлайн или чрез директен
контакт.
Членски внос. За тези, които се включват като донори, се изисква минимално дарение. Минимумът се държи нисък, така че голяма
част от хората могат да си го позволят. Въпреки това мнозинството
даряват повече. В Холандия организацията има около 530 000 донори, в Германия – около 600 000, в Австрия – около 160 000.
Организацията има национално представителство само в страни,
където има средства от донори. Членове от други страни, където
Грийнпийс няма офиси, са членове на международната организация.
Могат ли нечленове да повдигнат въпрос и да потърсят съдействие от мрежата?
Винаги. Дейността се извършва от организаторите на кампании
и те решават дали определен въпрос е приоритетен. Още повече,
че Грийнпийс си сътрудничи активно с много местни, национални
и международни организации – Friends of the Earth, WWF, Birdlife In-
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ternational, както и Medicins sans Frontieres, Oxfam и др. В България
партньори са Институтът за зелена политика, Екогласност, Блулинк,
За земята и др.
Предимства, които дава членството:
♦ Донорите получават всяко триемесечие новини – списание.
♦ Получават и електронни новини за работата на организацията.
♦ Донорите имат достъп до материали и документация, която е в наличност в Грийнпийс, както и съвети от работещите в организацията.
♦ Подкрепата за Грийнпийс наистина спомага да се подобри качеството на живот на планетата.
Отговорности за членовете, произтичащи от участието им в
тези платформи:
♦ Регулярно дарителство.
♦ Подкрепа за каузите на Грийнпийс. Ако искат да се включат поактивно (киберакции, изпращане на писма), доброволците трябва
да бъдат обучени в зависимост от дейността, с която се занимават.
Колкото по-активни са, толкова повече обучение е необходимо.
Хората, които се включват в мирните акции, се обучават в мирни
техники за демонстрации. Ненасилието е ключова отговорност за
всички доброволци.

Данни за контакт:
Greenpeace European Unit
Tel.: +32 2 274 1900; Fax: +32 2 274 1910
E-mail: european.unit@diala.greenpeace.org
eu.greenpeace.org
Организации, партньори на Greenpeace в България

Институт за зелена политика
1303 София, ул. „Софроний Врачански“ No 17a, ап. 3
Тeл.: +359 2 989 2785
E-mail: denitza.greens@gmail.com; petkok@bankwatch.org
Лица за контакти: Петко Ковачев и Деница Петрова
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Европейска федерация за транспорт
и околна среда
European Federation for Transport
and Environment (T&E)

Е

вропейската федерация за транспорт и околна среда (European
Federation for Transport and Environment – T&E) (http://www.t-e.nu/),
е основната европейска екологична организация, която провежда
кампании за устойчив транспорт. Основният фокус на федерацията е върху европейската транспортна политика, но дейностите на
федерацията се подкрепят от 49 неправителствени организации,
работещи за популяризирането на екологично съобразен подход
към транспорта, в 21 страни.
Федерацията е член на The Green 10 group и е призната за неправителствена организация със специален консултативен статут в
Икономическия и социалния съвет на Обединените нации.

Цели, принципи и приоритети на работа
Основната цел на организацията е популяризиране и провеждане на кампании, свързани с устойчивото развитие и използването
на екологични подходи и методи в различните типове транспорт.

Структура на вземане на решения
Борд на съветниците – определя политическата посока на T&E
и има надзорна функция. Членовете на борда са представители на
различните организации, членуващи във федерацията.
Кампаниите и акциите на федерацията са базирани на двустранен подход – Секретариатът на организацията в Брюксел работи в
тясно сътрудничество с европейските институции, докато организациите членове имат близки контакти с лицата и органите, отговорни
за вземане на решения на национално ниво.

26

Членство
Предимства, които дава членството:
♦ Шанс да се участва в процеса на оформяне на бъдещата европейска транспортна политика, както и на политиката, свързана с
околната среда.
♦ Възможност за присъединяване към мрежа от организации,
работещи по подобни проблеми и теми, в 21 страни.
♦ Възможност за информираност за развитие в политиката,
свързана с транспорт и околна среда, на ниво Европейски съюз.
♦ Контактен пункт за въпроси, свързани с европейската политика за транспорт и околна среда.
♦ Възможност на организацията член да бъде разпознаваема на
европейско ниво.
♦ Възможности да се участва в паневропейски кампании по ключови въпроси, свързани с транспорта и околната среда.
♦ Право за гласуване по време на ежегодното общо събрание,
както и правото да се гласува за годишния работен план на организацията.
Допълнителни предимства:
♦ Получаване на копия от T&E бюлетин – 10 пъти годишно. Бюлетинът е признат за един от основните източници на новини и информация в областта на транспорта и околната среда.
♦ Получаване на месечна информация за текущите действия на
организацията.
♦ Безплатно получаване на публикации на T&E.
♦ Получаване на новини и доклади на Европейския съюз, които
са свързани с транспорт и околна среда.

Данни за контакт:
European Federation for Transport and Environment (T&E)
1 Rue de la Pépinière – 1000 Brussels – Belgium
Tel.: +32 2 502 9909; Fax: +32 2 502 9908
E-mail: info@transportenvironment.org
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Европейско бюро
за околна среда
European Environmental
Bureau (EEB)

Е

вропейското бюро за околна среда (European Environmental Bureau – EEB) (eeb@eeb.org; http://www.eeb.org/) е федерация, обединяваща повече от 140 екологични, неправителствени, граждански
организации от страните членки и асоциираните страни към Европейския съюз, както и от няколко съседни държави. Целта на EEB е
да опазва и подобрява качеството на околната среда в Европа и да
предостави възможност на европейските граждани да участват в постигането на тази цел. В зависимост от обхвата на действие организациите, обединени във федерацията, варират от действащи на местно
и национално до действащи на европейско и международно ниво.
Във федерацията членуват две бългаски организации: Сдружение
„Природа назаем“ и Информационен и учебен център по екология.

Цели, принципи и приоритети на работа
Мисията на EEB е да се превърне в ефективен инструмент за
видимо подобряване на европейската политика за околната среда
и постигане на устойчиво развитие чрез успешно интегриране на
екологични цели в хоризонталната и секторната политика на Европейския съюз, както и чрез осигуряване на съвместимост с други
ефективни стратегии.
EEB цели да:
♦ разполага с адекватна информация относно капацитета и специфичните интереси на своите членове и ролята, която те могат да
заемат в координираните от федерацията дейности;
♦ е напълно информирана относно развитията в европейската
политика за околната среда;
♦ информира и мобилизира действията на членовете си чрез
осигуряване на бърз достъп до достоверна информация;
♦ спомага и популяризира течащия диалог между членове и съществуващи и потенциални съюзници на федерациятя, които заемат
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позиции или ръководят стратегии, оказващи влияние върху европейската политика за околната среда;
♦ играе ролята на свързващото звено между институциите на
Европейския съюз и екологичното движение.
В постигането на своите цели EEB се ръководи от следните принципи:
♦ Устойчивостта не може да бъде постигната само чрез провеждане на екологична политика. Социалните, икономическите и културнополитическите измерения също имат важна роля в постигането й.
♦ Европейският съюз оказва огромно влияние и отвъд границите на своите територии. Екологичните аспекти от разширяването му,
директните взаимоотношения с различни региони по света и главната роля, която Европейският съюз играе на световния търговски
пазар, са част от въпросите, интересуващи EEB.
♦ Организациите – членки в EEB, се различават по своите приоритети подходи и сила на влияние.
С какъв проблем могат да се заемат – условия да помагат за
решаване на български проблеми, специфичните изисквания на
мрежата. Част от сферите на действие на федерацията са земеделие, екологична отговорност и политика за екологични продукти,
замърсяване на въздуха, биоразнообразие, промяна в климата и
енергийна политика, разширяване на Югоизточна Европа, природни ресурси, финанси на Европейския съюз, работа с институции на
Европейския съюз и др. Подробен списък с дейностите на EEB може
да бъде намерен на http://www.eeb.org/activities/general.htm.
EEB е един от основните партньори в рамките на Европейския
съюз, работещ с екологични организации от асоциираните страни. Опитът, връзките и позицията на ЕЕВ са от важно значение за
определяне на позицията на тези организации в процеса на присъединяване към Европейския съюз. Все повече организации се
присъединяват към федерацията, като по този начин могат да бъдат
облагодетелствани от сътрудничеството на федерацията с важни
органи на Европейския съюз и да получат подкрепа от федерацията
в решаването на различни проблеми.

Структура на вземане на решения
Специфичният начин на действие на федерацията се изразява в:
♦ структура от работни групи по конкретни въпроси. Групите
са изградени от представители на организациите, членуващи във
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федерацията, и участват в подготовката на проучвания, становища
и провеждането на диалог с Европейската комисия. В момента съществуват 12 работни групи, фокусирани върху земеделие, качество
на въздуха, биоразнообразие, химикали, стандартизиране на екологични продукти, разширяване на Европейския съюз, екологична
фискална реформа, индустрия, шумово замърсяване, стратегия за
почвата, управление на отпадъци и замърсяване на води. Освен изброените работни групи федерацията провежда и координира дейности, свързани с прозрачност и обществено участие, интегриране
на политиката за околната среда и др.;
♦ непрекъснат контакт с формалните и неформалните европейски институции в процеса на работа по конкретни проблеми, както
и осигуряване на непрекъснат достъп до информация на членовете
на федерацията посредством работни сесии на национално ниво и
вътрешен информационен бюлетин;
♦ провеждане на семинари и по-големи конференции с цел подкрепа на действията на работните групи.

Данни за контакт:
European Environmental Bureau
Tel.: +32 2 289 1090; Fax: +32 2 289 1099
E-mail: eeb@eeb.org
www.eeb.org
Български организации,
членове на EEB:

Информационен и учебен център по екология
1421 София, ул. “Цанко Церковски“ 67, вх. В, ет. 2, ап. 3
Тел./факс: 02/866 90 47; GSM 0888 798 712
E-mail: ceie@ceie.org

Сдружение „Природа на заем“
1000 София, бул. „Александър Стамболийски“ 20-В
Tel.: +359 2 981 66 15; Fax: +359 2 986 45 74
E-mail: bornat@abv.bg; bornat@mail.bg
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Мрежа за действие
по климата
The Climate Action Network Europe
(CAN Europe)

T

he Climate Action Network (CAN) (info@climnet.org; http://
www.climnet.org/) е една от водещите европейски мрежи, работещи в сферата на климата и енергийните въпроси. Мрежата обединява над 365 неправителствени организации, работещи за популяризиране на дейности, провеждани от правителства, частния сектор и
индивидуални лица, целящи ограничаването на антропогенно индуцираната промяна в климата до екологично допустими и устойчиви
нива. Централата на Мрежата е в Брюксел. Мрежата няма български
членове. Подробна информация за членовете на Мрежата може да
бъде намерена на:
http://www.climnetcee.org/members.html
http://www.climnet.org/members/members2007-update.pdf.

Цели, принципи и приоритети на работа
Визията на CAN е за свят, стремящ се към защита на глобалния
климат, равенство и социална справедливост между хората, устойчиво развитие на всички общности и защита на глобалната околна
среда.
Мисията на CAN е да подкрепя и да дава възможност на граждански обществени организации да влияят и да участват в създаването и развитието на ефективна глобална политика за намаляване
на емисиите на парникови газове, както и да осигури прилагането ѝ
на международно, национално и местно ниво чрез популяризиране
на равенство и устойчиво развитие.
Цел на CAN е да намали антропогенно индуцираната промяна в
климата до екологично допустимо и устойчиво ниво.
Основните дейности на CAN са:
♦ Осигуряване на информация – Мрежата информира членовете
си и по-широката общественост за последните развития в областта
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на промяната на климата с помощта на бюлетини, електронни новини, доклади и конференции.
♦ Осигуряване на гласност за организациите, членуващи в Мрежата, и подкрепа на местните действия на нейните членове, както и
лобиране за ратифицирането на Протокола от Киото.
♦ Подобряване на обществената осведоменост относно проблемите, свързани с промяната в климата, с помощта на образователни
програми, кампании, конференции и семинари.
♦ Окуражава правителствата на държавите от Централна и
Източна Европа към прилагането на стратегии и закони, целящи
ограничаване в промяната на климата, чрез лобиране, мониторинг
и подтикване.

Структура на вземане на решения
Отговорността по управлението на CAN е поета от всички членове на Мрежата и намира израз в решенията на Общото събрание
на CAN. Общото събрание е най-важният управленски орган, който
определя визията и стратегиите на Мрежата и се свиква поне веднъж на всеки две години. Общото събрание се свиква от Борда на
Мрежата чрез Секретариата на CAN. Бордът подготвя програмата
на срещата, като се допитва до членовете на Мрежата за въпроси и
теми, които да бъдат обсъдени на събранието. Ако някоя от организациите членки не може да присъства на Общото събрание, Бордът
има грижата да отбележи мнението и отговора на тази организация
по даден въпрос или обсъждана тема.
Секретариатът се назначава от Борда и има отговорност за
водене на финансовите дела на Мрежата, поддържа базата данни
и данните за членовете на Мрежата и обработва новопостъпили
кандидатури.
Тъй като избирателната колегия на организациите, членуващи в
CAN, не е равноправно представена, прието е, че гласуването няма
да доведе до справедливост и равноправност в процеса на вземане на решения. Поради това е прието решенията в Мрежата да се
приемат чрез достатъчен или пълен консенсус, като приемането
на дадено решение трябва да е подкрепено или от всички членове,
или от по-голямата част от членовете и броят на несъгласилите се
трябва да е незначителен.
В случаите, в които мнението на представители на организация член е било отхвърлено, представителят може официално да
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оспори взетото решение, като това ще бъде взето под внимание от
членовете на Борда на Мрежата, които ще се опитат да разрешат
диспута чрез своето посредничество. В случай че това не доведе
до разрешаване на диспута, Бордът може да потвърди взетото вече
решение или да го отхвърли и може да отнесе въпроса обратно до
Общото събрание за по-нататъшно обсъждане.

Членство
Oбщи и специфични критерии за членство. Членове на Мрежата могат да бъдат всички неправителствени или обществени
организации, които не представляват индустрии и които имат интерес към популяризирането на устойчивото развитие и са активни
и фокусирани върху въпроси и проблеми, свързани с промяната в
климата.
Освен пълноправни членове Мрежата допуска още един вид
членство – членове наблюдатели. Неправителствени организации
и организации с нестопанска цел могат да кандидатстват за такъв
тип членство, когато искат да имат само статут на наблюдатели или
не се окачествяват като подходящи за членство в Мрежата, но искат
да имат статута на наблюдатели в Мрежата. Членовете наблюдатели
имат право да присъстват на срещи на Мрежата и имат достъп до
материали на Мрежата, но нямат право да оказват влияние в процеса на вземане на решения в организацията.
Членове наблюдатели – организации и институции, се приемат
от Борда, нямат право да гласуват, но при съгласие на Борда могат
да присъстват на общите събрания като наблюдатели. Те не влияят
върху решенията относно политиката на CAN, но е добре да представят всякаква информация в Мрежата.
Процедура за членство. Организация кандидат може да бъде
приета за член на Мрежата, ако оторизиран неин представител
подпише и внесе формуляр за кандидатстване за членство в CAN в
националната или регионалната асоциация на Мрежата или в Секретариата. Одобрението на кандидатурата се извършва от регионалната асоциация на Мрежата с допитване до управляващия комитет и националната асоциация. След това регионалната асоциация
уведомява Секретариата и съответната национална асоциация на
Мрежата за регистриране на новия член. Ако няма национална или
регионална асоциация в държавата, от която е организацията кан-

33

дидат, или кандидатът за членство е международна организация,
кандидатурата може да бъде отправена директно до Секретариата
на Мрежата. Секретариатът ще публикува кандидатурата на сайта на
Мрежата и тя ще подлежи на обсъждане в рамките на 30 дни, след
което кандидатурата може да бъде приета или отхвърлена на базата
на направени възражения.
Националните асоциации имат за цел да обединяват членовете
на Мрежата от една държава, а регионалните асоциации обединяват или членове на Мрежата, или няколко национални асоциации. И
двата типа асоциации имат за цел да дадат възможност на организациите членки да представят своето мнение и въпроси на Общото
събрание или на други сесии, свързани с промяната в климата.
Отговорности на членовете, произтичащи от участието им в
тези платформи:
♦ Да представят точно позициите на Мрежата.
♦ Да не участват в измами и да не са обект на корупция.
♦ Да не са в опозиция на визията на Мрежата.
♦ Да се отчитат пред Мрежата, когато това се изисква.

Данни за контакт:
Climate Action Network Europe asbl
Rue de la Charite, 48, 1210, Brussels, Belgium
Tel.: +32 (0) 2 229 52 20; Fax: +32 (0) 2 229 52 29
E-mail: info@climnet.org

Climate Action Network – International Secretariat
Charles-de-Gaulle Str., 5
53113, Bonn, GERMANY
Temporary Mailing Address:

Climate Action Network – International
c/o US Climate Action Network
1326 14th St. NW, Washington, DC 20005, USA
Tel.: +1 202 609 9846; Fax: +1 202 536 5503
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Приятели на Земята Европа
Friends of the Earth Europe (FoEE)

М

режата на Приятели на Земята (Friends of the Earth International
– FoEI) (info@foeeurope.org; http://www.foeeurope.org/) обединява
70 групи членки, 15 филиала, 5000 местни активистки групи на всеки
континент и над 2 000 000 членове по цял свят. Приятели на Земята
Европа (Friends of the Earth Europe) е най-голямата мрежа в Европа,
базирана на гражданска инициатива, и е част от международната
мрежа на Friends of the Earth International. Friends of the Earth Europe
обединява над 30 национални организации от различни европейски държави.
Национално движение „Екогласност“ е пълноправен член на Friends of the Earth Europe от 1993 г.

Цели, принципи и приоритети на работа
Цели и приоритети:
♦ Популяризиране на отговорното отношение и устойчивото използване на околната среда от обществото на местно, регионално,
национално и световно ниво.
♦ Защита и предотвратяване на бъдещата детериорация на земята и възстановяване на щетите върху природата, причинени от
човешките дейности и нехайство.
♦ Запазване на екологичното, културното и етническото разнообразие.
♦ Повишаване на общественото участие в демократичното
вземане на решения, тъй като демокрацията е от изключително
значение за защита на околната среда и разумното управление на
природните ресурси.
♦ Въздействие върху европейската политика чрез различни кампании, публикации и събития и подкрепа на мрежата на Friends of
the Earth чрез представителство, координиране и съвети в процеса
на изграждане на европейското законодателство.
Мрежата на Friends of the Earth води различни кампании. По
време на годишните работни срещи мрежата може да одобри рабо-
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тата по нова кампания или да се определят приоритети за сферите
на дейност на мрежата. Ако даден проблем съвпада с кампаниите,
които се водят в дадения момент от Friends of the Earth, мрежата
може да се заеме с него в рамките на своята кампания. Ако проблемът е извън сферата на приоритетните кампании, всичко зависи от
конкретния случай и от външни условия, като капацитет и наличие
на време. При всички случаи е необходимо време за проучване на
проблема и анализ на възможностите за подкрепа. С различните
кампании се занимават различни хора и е важно да се установи точният човек, който отговаря за даден проблем.

Структура на вземане на решения
Friends of the Earth е екологично движениe, базирано на граждански инициативи. Отличава се със силно децентрализирана структура – автономни организации, много от които са били създадени,
преди да се присъединят към мрежата на Friends of the Earth. Friends
of the Earth има демократична структура – на всеки две години се
провежда общо събрание, на което се обсъжда бъдещата политика и
активности на мрежата, по време на срещата всички членове са равноправни и могат да изразят своето мнение. По време на срещата се
избира Изпълнителен комитет, който се среща 4 пъти годишно. Комитетът е съставен от председател, който се избира директно по време
на срещата, представител на организацията, която ще е домакин на
следващата генерална среща, и представители на 7 групи членки.
Комитетът ръководи действията и работата на международния секретариат на Friends of the Earth, който подпомага действията на организацията чрез набавяне на финансови средства, координиране на
кампании, работни срещи, събиране на информация и комуникация
и публикации. Функционирането на секретариата зависи от приноса
на доброволци. Децентрализираната и демократична структура позволява равноправното участие на всички групи членки във вземането на решения, касаещи действията на Friends of the Earth.

Членство
Общи и специфични критерии за членство. Като федерация,
базирана на граждански инициативни групи, FoEI не може да приема индивидуални личности за членове. За да бъде член на FoEI,
дадена група трябва да отговаря на следните изисквания:
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♦ Независимост от политически партии, икономически интереси, държавни, религиозни и етнически организации.
♦ Да работи едновременно на национално ниво и на ниво гражданска инициатива.
♦ Да работи по основните екологични проблеми, характерни
за съответната държава – сферата на дейност на групата трябва да
обхваща повече от един проблем, и да участва в международните
кампании на FoEI, когато това е възможно и приложимо.
♦ Да има отворена и демократична структура.
♦ Да разглежда проблемите на околната среда и в техния социален, политически и хуманен контекст.
♦ Да работи като група, способна да оказва натиск (доколкото е
възможно в националния контекст) чрез кампании, образователни
програми и изследвания.
♦ Да приема сътрудничеството с други организации като решаващо за мобилизирането на възможно най-широкия кръг от ресурси и гледни точки, концентрирани в постигането на една и съща
крайна цел.
Процедура за членство. Ако вашата група отговаря на изискванията и няма друга група във вашата страна, която е член на FoEI,
необходимо е да се свържете с FoEI на адрес foei@foei.org за получаване на формуляр за кандидатстване за членство. Ако във вашата
държава вече съществуват членове на FoEI, съветът е да се обедините. Свързването с националните членове става чрез контактите,
посочени на уебстраниците на партньорите.
Членски внос. Правилата на мрежата не позволяват събирането
на членски внос от физически лице, но всеки, който иска да изрази
своята подкрепа към дейностите на мрежата, може да го направи
чрез дарение.
Могат ли нечленове да повдигнат въпрос и да потърсят съдействие от мрежата?
Да. Нечленове на Friends of the Earth могат да се обърнат за помощ директно към мрежата, като най-лесно е първо да се потърси
подкрепа от националния партньор на мрежата, ако има такъв. Ако
има нужда от подкрепа за кампания, която не съвпада с водените
от Friends of the Earth, възможно е да се потърси подкрепа, като
решението за оказване на подкрепа зависи както от всеки инди-
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видуален случай, така и от наличието на капацитет и време на
структурите на организацията в конкретния момент. Може да се
потърси помощ и от националния партньор с искане за подкрепа.
Той може да предложи на общото събрание конкретна кампания
да бъде включена в програмата на мрежата за следващата година.
Предимства, които дава членството. Friends of the Earth е много демократична мрежа, разчита се изключително много на доброволното участие и активност на членовете, които:
♦ могат да участват в общи проекти на мрежата;
♦ говорят от името на голяма международна мрежа с изградено
име и влияние.

Данни за контакт:
Friends of the Earth Europe, централа:
Rue Blanche 15
B-1050 Brussels, Belgium
Tel. + 32 2 542 0180; Fax: + 32 2 537 5596;
E-mail: info@foeeurope.org
also see www.foeeurope.org
Национален партньор за България

Национално движение „Екогласност“
Петър Пенчев – GSM: +359 887 525 032
E-mail: p_p_trojanski@yahoo.com
http://grupa-geo.blogspot.com
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Приятели на природата
International Friends of Nature (IFN)

П

риятели на природата (Friends of Nature International – IFN) (nfi@nfi.at; http://www.nfi.at/) е движение, чиято дейност е фокусирана върху оформяне на устойчивото развитие на обществеността и
акцентира върху защитата на природното и културното наследство,
създаването на нормални условия на живот за всички хора, равноправието между хората независимо от тяхната расова, полова и
етническа принадлежност и на екотуризма.
На базата на данни от официалния сайт на Friends of nature International движението не сътрудничи с българска организация.
Движението Friends of Nature International е член на Green 10, VISIT
– Voluntary Initiatives for Sustainability in Tourism, EEB – European Environmental Bureau, Ökologischer Tourismus in Europa (Ö.T.E.) e. V., Pesticides
Action Network Europe, Eco-Archiv Natur-Kultur-Reisen-Sport.

Структура на вземане на решения
Friends of Nature е движение с демократична структура. Членовете на движението участват активно в местни групи/секции, които
от своя страна са представени в регионални и национални асоциации и федерации. На национално ниво интересите на Friends of Nature са представени от националните изпълнителни органи. Friends
of Nature International е организацията майка на всички национални
федерации и групи партньори.

Данни за контакт:
International Friends of Nature
Secretariat-General
Diefenbachgasse 36, A-1150 Vienna, Austria – Europe
Tel.: +431 892 38 77; Fax: +431 812 97 89
E-mail: nfi@nfi.at
www.nfi.at
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Световен фонд
за природата
World Wide Fund for Nature,
European policy office (WWF)

О

снована през 1961 г., WWF (wwf-epo@wwfepo.org; www.panda.org/
epo) е една от най-големите и най-ефективни международни
природозащитни организации, която работи в близо 100 държави,
разположени в Азия, Африка, Северна и Южна Америка и Океания.
В Европа WWF има офиси в 25 държави. Дейностите на WWF са организирани по екорегиони – големи сухоземни или водни територии,
съдържащи географски разграничима съвкупност от видове, природни съобщества и специфични природни условия.
WWF функционира както на местно, така и на световно ниво – в
състояние е да провежда комуникация както на местно ниво, така и
да обсъжда проблемите с институции като Световната банка и Европейската комисия. Организацията работи по широк кръг проблеми
– от местообитанията с европейско значение в мрежата „Натура
2000“ и защитените територии през горите и сладководните екосистеми до земеделските политики и развитието на селските райони.
WWF Дунавско-Карпатска програма функционира в България от
1998 г. Основните ѝ цели са опазването и възстановяването на биологичното разнообразие и гарантирането на устойчивото развитие в района, който обхваща България, Румъния, Словакия, Хърватия, Украйна и Молдова. През 2006 г. WWF официално регистрира неправителствената организация WWF Дунавско-Карпатска програма България,
което показва интереса към опазването на природата в страната.

Цели, принципи и приоритети на работа
Целта на WWF е да прекрати унищожаването на околната среда
на планетата, за да може в бъдеще хората да живеят в хармония с
природата. Това може да се постигне чрез:
♦ запазването на биологичното разнообразие;
♦ устойчивото използване на възобновяеми природни ресурси;
♦ намаляването на замърсяването и безогледното потребление.
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WWF е възприела следните принципи:
♦ Организацията е глобална, независима, мултикултурна и неполитическа.
♦ Използва най-добрата съществуваща научна информация, за да
решава проблемите и да оценява критично всичките си действия.
♦ Търси диалог и избягва ненужна конфронтация.
♦ Изгражда конкретни природозащитни решения, като комбинира теренни проекти, инициативи за промяна на политиките, изграждане на капацитет и обучение.
♦ Включва местните общности в планирането и осъществяването на теренните си програми, като уважава културните и икономическите им интереси.
♦ Работи за изграждане на партньорства с други организации,
правителства, бизнес организации и местни общности, за да подобрява ефективността си.
♦ Работи по възможно най-ефективния начин и използва ресурсите, предоставени от донорите по най-високите стандарти на
отчетност.
Организацията е приоритизирала няколко основни въпроса,
които трябва да бъдат разгледани от Европейския съюз: биоразнообразие, химикали, промяна в климата, енергия, европейски
фуутпринт, преексплоатация на рибни ресурси, гори, сладководни
басейни, международно развитие, политика на съседство, регионално и селско развитие, търговия.
WWF работи както с неправителствени организации (включва
формиране на коалиции на европейско ниво, какъвто е Европейският форум за местообитанията (European Habitats Forum), национални коалиции, като „За да остане природа в България“ и „Натура
200“, коалицията в Румъния, партньорство по конкретни проекти),
така и с бизнеси, местни хора и правителства.
С какъв проблем могат да се заемат – условия да помагат за
решаване на български проблеми, специфичните изисквания
на мрежата. WWF може да участва в решаването на конкретни проблеми от области, в които организацията е активна в България.

Структура на вземане на решения
Централният офис на организацията е в Швейцария. Структурата на WWF International включва:
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♦ Национални офиси, които обикновено носят името на държавата, в която работят. Националните офиси набират средствата
си сами и могат да функционират независимо, но взети заедно, допринасят за съставянето на голяма база от екологично познание и
експерти.
♦ Програмни офиси, които работят на наднационално ниво и
носят името на екорегионите, в които работят. Програмните офиси
са под ръководството и получават част от финансирането си от WWF
International.
Наред с това има и специализирани WWF офиси – като Офиса за
европейската политика в Брюксел, който има за цел да оказва влияние върху политиката и действията на Европейския съюз, и Офиса
за макроикономическа програма във Вашингтон, който оказва влияние върху световните институции, ангажирани в международни
икономически въпроси.
Каква е организацията като тип и по какъв начин взема решения? Организацията е сложна и вземането на решения зависи от
различни нива.

Членство
Програмните офиси нямат членство, а националните офиси
поддържат членска маса при условия и процедури, специфични за
всяка държава и налични на интернет страницата на всеки офис.
Обичайно е членовете на националните офиси да набират голяма
част от средствата си от членски внос.
WWF в България е част от програмен офис, в който няма членове
и членски внос, съответно няма и критерии за членство.
Членовете са физически лица, няма практика за членове,
юридически лица.
Могат ли нечленове да повдигнат въпрос и да потърсят съдействие от мрежата? За съдействие от WWF хората следва да се
обръщат към офиса на WWF, действащ в страната. В случай, че бъде
отправено искане за съдействие към друг офис, извън страната, то
ще бъде препратено към този в съответната страна, от офиса на
която се изисква съдействие. Офисът на WWF в България отдавна е
ангажиран по общи национални въпроси и проблеми в своята сфера на дейност.
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Предимства, които дава членството:
♦ Възможност за споделяне на различни гледни точки и добри
практики.
♦ Ангажираност на заинтересовани лица в процеса на идентифициране на проблеми и тяхното разрешаване.
♦ Силното национално присъствие на WWF в дадена държава
като независима организация гарантира възможността за рефлектиране върху националните перспективи и действия в разглеждането на дадени проблеми и въпроси.
♦ Важността и възможността да се участва на местно, регионално, национално и световно ниво по проблеми, свързани с околната
среда.
♦ Обвързване със сътрудничество между правителствата, обществото и частния сектор.
Отговорности на членовете, произтичащи от участието им в
тези платформи. Членовете на WWF подпомагат организацията с
набирането на средства, като заплащат годишен членски внос.

Данни за контакт:
WWF Дунавско-Карпатска програма България
1421 София
ул. „Цанко Церковски“ 67
вх. А, ет. 2, ап. 3
Тел.: 02/964 05 46
Факс: 02/96 40 545
E-mail: office@wwfdcp.bg
www.panda.org/bulgaria

WWF European Policy Office
Tel.: +32 2 743 8806
Fax: +32 2 743 8819
E-mail: wwf-epo@wwfepo.org
www.panda.org/epo
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Съюз за здравеопазване
и околна среда
Health and Environment
Alliance (HEAL)

С

ъюз за здравеопазване и околна среда (Health and Environment
Alliance – HEAL) (www.env-health.org) е организация, целяща повишаване на обществената осведоменост относно съществуващата
връзка между опазване на околната среда и подобряване здравето
на хората. Съюзът се стреми към създаване на възможности за запознаване на обществеността с проучвания и мнения на експерти
по теми, свързани със здравеопазването и околната среда, както и
със засилване на общественото участие в процеса на създаване на
европейски закони, касаещи здравеопазването.
Съюзът има 55 члена, 11 от които са европейски или международни организации, а останалите 44 работят на национално и местно ниво в 22 държави. Мрежата на съюза включва различни организации, работещи с граждани, пациенти, професионалисти в сферата
на здравеопазването, както и екологични организации.

Цели, принципи и приоритети на работа
Основни цели на съюза са:
♦ Повишаване нивото на осведоменост на европейските граждани и неправителствени организации относно промени в законодателството, които могат да подпомогнат или възпрепятстват прогреса към устойчиво развитие.
♦ Подкрепа на участието на граждани в процеса на създаване на
закони на европейско ниво, както и осигуряване възможността за
изразяване на гражданско отношение и загриженост към въпроси,
свързани със здравеопазването и опазването на околната среда.
♦ Засилване на позициите в политиката на Европейския съюз за
по-добро здравеопазване и опазване на околната среда.
♦ Свързване на значими научни открития с препоръки към политическата дейност.
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Приоритети на съюза за 2007 г. са били:
♦ стратегията за околна среда и здравеопазване (План за действие за околната среда и здравеопазването на Европейския съюз);
♦ детската околна среда и здраве;
♦ употребата на химикали, живак, пестициди;
♦ промяната в климата;
♦ обществено участие.

Структура на вземане на решения
Членовете на съюза се срещат поне веднъж годишно на Общото
събрание, за да дискутират политиката и действията на организацията и за да одобрят кандидатурите на нови организации, желаещи да
членуват в HEAL. Освен Общото събрание друга управленска единица
в структурата на съюза е Изпълнителният комитет, който определя годишната работна програма и приоритетите за дейностите на съюза.
Членовете на съюза участват в редовни допитвания и консултации относно въпроси, свързани със законодателство, засягащо
околната среда и здравеопазването. Членовете на съюза обменят
информация помежду си чрез провеждането на Координационни
срещи, свързани със законодателството в Брюксел, както и чрез
виртуални работни групи за Химикали, детската околна среда и
здраве, Архуската конвенция и др.

Членство
Общи и специфични критерии за членство. Организациите,
членуващи в съюза, се различават една от друга – неправителствени
организации, професионални организации, представящи доктори и
медицински работници, академични институции и други организации с нестопанска цел. В съюза се отличават 4 категории членове:
европейски мрежи, международни организации, национални / местни организации и академични институции.
Според общите и специфични критерии за членство в съюза могат да членуват местни, регионални, национали, европейски и международни неправителствени организации и други нестопански и
професионални организации.
Кандидатите за членство трябва:
♦ да имат легален статут, съответстващ на законите на страната,
от която произлизат;
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♦ да са с нестопанска цел;
♦ да бъдат независими от правителство, политически партии и
търговски интереси;
♦ да подкрепят съюза и неговата мисия за защита на европейската околна среда като начин за подобряване здравето на всички
хора, живеещи в Европа, както и да осигурят участието на гражданите в процеса на създаване на закони, свързани с околната среда и
здравеопазването, на европейско ниво.
Процедура за членство. Процедурата за членство е свързана с
попълване и изпращане на формуляр за членство до секретариата
на съюза.
Членски внос. За момента не се изисква членски внос от неправителствени организации от нови страни – членки в Европейския
съюз, от организации от Централна и Източна Европа, както и от
новите независими държави.
Предимства, които дава членството:
♦ Предоставяне на информация по въпроси за околната среда и
здраве и развитие на европейската политика чрез електронен бюлетин, кратки сведения за ЕС политиката, брифинги, посветени на
специфични теми.
♦ Комуникация между членовете чрез работни групи, действащи в областта на употребата на химикали, детската околна среда
и здраве, Архуската конвенция, както и чрез участия в семинари и
тренинги. Нови работни групи могат да бъдат създавани по искване
на дадена организация – член на съюза.
♦ Подобряване на разпознаваемостта и видимостта на организацията в средите на Европейския съюз, отговорни за законодателството.
♦ Подкрепа в защитната дейност чрез достъп до база данни на
Съюза.
♦ Представяне на организацията член в работни групи, конференции и срещи, организирани от и с участието на институции на
Европейския съюз.

Данни за контакт:
Health and Environment Alliance (HEAL)
28 Boulevard Charlemagne, B1000 Brussels, Belgium
Tel.: +32 2 234 3640; Fax: +32 2 234 3649
E-mail: info@env-health.org
www.env-health.org
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Европейски форум за природните
местообитания
European Habitats
Forum (EHF)

Е

вропейски форум за природните местообитания (European
Habitats Forum – EHF) е група от 14 неправителствени организации, които работят в сътрудничество с Генералната дирекция по
околната среда към Европейската комисия за осъществяване на
връзка между прилагането на директивите за птиците и природните
местообитания и изграждането на мрежата „Натура 2000“. Два пъти
годишно EHF се среща с Генералната дирекция по околната среда
и спомага за координиране на комуникацията между дирекцията и
европейски неправителствени организации, работещи в сферата на
опазване на околната среда.
Организациите, членуващи във форума, са:
♦ Birdlife International (www.birdlife.org), European Community Office
♦ Central and East European Working Group for the Enhancement of
Biodiversity (www.ceeweb.org)
♦ Coastwatch Europe (www.coastwatcheurope.org)
♦ Civil and Environmental Engineering Karin Dubsky, Trinity College
Dublin (coastwatch@eircom.net)
♦ EUROPARC Federation (www.europarc.org)
♦ European Environmental Bureau (www.eeb.org)
♦ European Nature Heritage Fund (Euronatur) (www.euronatur.org)
♦ The Coastal Union (www.eucc.nl)
♦ Eurosite (www.eurosite-nature.org)
♦ International Mire Conservation Group (www.imcg.net)
♦ IUCN, The World Conservation Union (www.iucn.org)
♦ Planta Europa (www.plantaeuropa.org)
♦ Societas Europea Herpetologica
♦ Wetlands International (www.wetlands.org)
♦ WWF European Policy Office (www.panda.org/epo)
Част от тези организации, по-конкретно Birdlife International,
European Environmental Bureau и WWF, са членове и на Green 10.
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Цели, принципи и приоритети на работа
Основните цели на форума са да оказва влияние на:
♦ процесите на разработване и прилагане на законодателство за
опазване на околната среда;
♦ практическото управление и устойчивото използване на природните ресурси;
♦ мониторинга на биоразнообразието, включително разработването на индикатори;
♦ популяризирането на информация относно биоразнообразието на Европа и провеждането на образователни програми.
Форумът подпомага и процеса на прилагане на директивите за
птиците и природните местообитания и „Натура 2000“.
Форумът работи чрез разпространяване на информация по мрежата на организациите членове чрез Секретариата на EHF, съвместна работа по приоритетни дейности, обмен на информация относно
потенциални източници на финансиране, редовен обмен на публикации, срещи на членовете на форума на всеки 6 месеца, представяне на членството на EHF в ключови европейски форуми, като
Научната работна група по природните местообитания, Експертната
група по биоразнообразие към Европейската комисия и др.
Задачите на форума са:
♦ да координира общите интереси в дейностите на членовете с
цел повишаване на ефективността на техните програми;
♦ да избере портфолио от дейности посредством дискусия между членовете на форума по време на техните редовни срещи;
♦ да идентифицира нови дейности, по които 14 организации
членки могат да работят съвместно.

Данни за контакт:
Euroepan Habitat Forum Secretariat:
IUCN Regional Office for Europe
Boulevard Louis Schmidt 64, B-1040, Brussels, Belgium
Tel.: +32 2 739 3003
E-mail: ehf_secretariat@iucn.org
www.iucn.org/places/europe/rofe/rofe_at_work/ehf.htm
Contact name: Janice Weatherley
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Световен съюз за защита
на природата
International Union
for the Conservation of Nature
and Natural Resources (IUCN)

С

ветовният съюз за защита на природата, известен още под
името Международен съюз за защита на природата и на природните ресурси (International Union for the Conservation of Nature and
Natural Resources – IUCN), е най-голямата световна мрежа, занимаваща се със защита на природата. Съюзът обединява 83 държави, 111
правителствени агенции, над 785 национални и 89 международни
неправителствени организации и 10 000 учени и експерти от 181
страни. Държави могат да бъдат част от мрежата на IUCN – това дава
неутрална и обединяваща сила на съюза в сътрудничеството между
правителства и гражданско общество. Държавите членки се присъединяват към съюза посредством Министерството на външните
работи, Министерството на околната среда или специфична правителствена агенция на съответната държава.
Български организации, членуващи в съюза:
♦ Национални неправителствени организации:
– Българска фондация „Биоразнообразие“;
– Сдружение „Природен фонд“.
♦ Правителствени агенции:
– Министерството на околната среда и водите.

Цели, принципи и приоритети на работа
Целите на IUCN са да повлияе, окуражи и подпомага обществото
в процеса на запазване на цялостта и разнообразието на природата
и да гарантира екологично устойчивото и разумно използване на
природните ресурси. Съюзът се стреми да постигне целите си чрез:
♦ мобилизиране на членове и партньори за създаване на съюзи
за опазване на природата;

49

♦ засилване на институционалния капацитет на членовете на съюза за опазване на биоразнообразието и за защита на екологичните
животоподдържащи процеси;
♦ популяризиране на активното сътрудничеството между правителствени и неправителствени организации, които са членове на
съюза, с цел повишаване на техния капацитет;
♦ окуражаване на научни изследвания в областта на опазване на
природата и разпространение на резултатите от изследванията;
♦ подаване на петиции до правителства и международни агенции, целящи повлияване на екологичното законодателство;
♦ подпомагане развитието на механизми за обсъждане и разрешаване на международни екологични проблеми, допринасяне към
подготовката на международни споразумения, свързани с опазване
на природата и природните ресурси и окуражаване на държавите
да се придържат към тези споразумения;
♦ предприемане на подходящи действия, които ще популяризират опазването на природата и природните ресурси.
С какъв проблем могат да се заемат – условия да помагат за
решаване на български проблеми, специфичните изисквания
на мрежата. Обекти, теми и проблеми с международно значение са
от най-голям интерес и приоритет за IUCN, но съдействие от съюза
може да бъде потърсено в рамките на всяка една от областите, в
които IUCN работи.

Структура на вземане на решения
В периодите между сесиите на Световния конгрес за защита
– Общото събрание на членовете на IUCN, основният управленски
орган на съюза е Съветът на IUCN. Съветът е отговорен за надзора и
общия контрол на всички действия на IUCN, одобрява финансите и
определя стратегията на действие на организацията.
Други елементи, изграждащи структурата на IUCN, са:
♦ Националните и регионалните комитети – обединяват членове
на съюза от една държава или регион с цел улесняване на сътрудничеството и подпомагането на координацията на работата на IUCN;
♦ Комисии – обединяват 10 000 експерти доброволци, оценяващи състоянието на световните природни ресурси и осигуряващи
IUCN с know-how и политически съвети относно въпроси, свързани
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с опазването на природата. Комисиите са 6 и темите, по които работят, са: управление на екосистемите, образование и комуникация,
екологично право, опазване на видове, защитени територии;
♦ Секретариат – състои се от работния екип на IUCN. Генералният директор на IUCN е глава на Секретариата.
Само членове, попадащи в категории А и Б (вж. Членство), имат
право да гласуват при процеса на вземане на решения. Решенията
на Световния конгрес за защита се приемат с просто мнозинство на
гласовете, подадени във всяка една категория.

Членство
Общи и специфични критерии за членство. Членовете на
IUCN се делят на:
♦ Категория А
– държави и правителствени агенции;
– политически и икономически организации.
♦ Категория Б
– национални неправителствени организации;
– международни неправителствени организации.
♦ Категория С
– съдружници.
Процедура за членство. Процедурата за кандидатстване за
членство включва подаване на документи, описващи дейностите на
кандидата, свързани с опазване на природата и природните ресурси за периода от последните три години. Кандидатурите за членство
трябва да бъдат представени пред генералния директор поне 6 месеца преди да бъдат разгледани от Съвета на IUCN. Кандидатурата
трябва да бъде представена пред членовете на IUCN, които имат
право да гласуват, поне 140 дни преди кандидатурата да бъда разгледана от Съвета. Членовете имат право да повдигнат възражения
срещу дадена кандидатура, ако кандидатът не отговаря на изискванията за членство, посочени в устава и правилата на IUCN. В случай
на възражение кандидатът има право да отговори на подаденото
възражение, преди кандидатурата да е разгледана от Съвета. Съветът може да одобри или да отхвърли кандидатурата, след като тя е
била разглеждана и евентуално възникналите възражения са били
взети под внимание.
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Присъединяването на държавни и правителствени агенции става чрез уведомяване на генералния директор, че ще се придържат
към Устава на съюза.
Присъединяването на организациите, попадащи в категория Б,
и на сътрудници става, след като Съветът на IUCN е преценил, че
кандидатите:
♦ споделят и подкрепят целите на съюза;
♦ не преследват цели, противоречащи или в конфликт с целите
на IUCN;
♦ работят в областта на опазване на природата и природните
ресурси и отговарят на условията за членство, предвидени от правилата на съюза.
Членски внос. Размерът на членския внос за държавите – членки в IUCN, се определя на базата на процента, определен за страни
членки от бюджета на Обединените нации.
Могат ли нечленове да повдигнат въпрос и да потърсят съдействие от мрежата? Нечленове на IUCN могат директно да се
обърнат по даден въпрос към IUCN, но IUCN впоследствие се обръща към членовете си за информация.
Предимства, които дава членството:
♦ Влияние – постоянно нарастващото влияние на IUCN се дължи
на работата на съюза с неговите членове.
♦ Колективен глас – членовете на съюза могат да изразят общото си мнение по проблеми, свързани с опазването на природата на
глобално ниво.
♦ Партньорство и мрежи – възможност за сътрудничество с други организации и агенции, както и възможност за разширяване на
мрежата на даден член посредством международни контакти.
♦ Знание и увеличен капацитет.
♦ Право на участие в Световния конгрес, както и в националните
и регионалните комитети и регионалните членски форуми, а членовете от категории А и Б имат право да гласуват по време на сесиите
на Световния конгрес.
♦ Право да изразяват мнението си относно нови кандидатури за
членство.
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♦ Право да бъдат информирани за бюджета и дейностите на
IUCN.
♦ Право да представят свои идеи пред управленските органи на
IUCN.
♦ Право да получават копия от публикации и записки от официалните срещи на IUCN с изключение на закритите срещи, срещу
определено заплащане.
Отговорности на членовете, произтичащи от участието им в
тези платформи:
♦ Членовете трябва да подкрепят и да съдействат за постигането
на целите на съюза, както и на неговите действия и управление.
♦ При поискване да предоставят информация на съюза относно
действията им в подкрепа на целите на IUCN.
♦ Да плащат членски внос, както и да предоставят информация,
необходима за изчисляване размера на членския внос.

Данни за контакт:
Regional Office for Europe and Permanent Representation
to the European Union
Boulevard Louis Schmidt 64
1040 Brussels, Belgium
Tel.: +32 2 732 82 99; Fax: +32 2 732 94 99
europe@iucn.org

Екип на IUCN в офиса в Брюксел за Европа:
http://cms.iucn.org/about/union/secretariat/offices/europe/contacts/
staff.cfm

Programme Office for South-Eastern Europe
Dr. Ivana Ribara 91
11070 Novi Beograd, Serbia
Tel.: +381 11 2272 411; Fax: +381 11 2272 531
see@iucn.org
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Екип на IUCN в регионалния офис
за Югоизточна Европа:
http://cms.iucn.org/about/union/secretariat/offices/europe/contacts/
see_staff.cfm
Членове на IUCN в България:

Българска фондация „Биоразнообразие“
1233 София, кв. „Банишора“, бл. 54, вх. Д, ет. 2, ап. 86
Тел./факс: 02/931 61 83; 02/831 18 41
Е-mail: bbf@biodiversity.bg
www.bbf.biodiversity.bg

Министерство на околната среда и водите
1000 София, ул. „У. Гладстон“ 67
Тел.: 02/940 60 00
1000 София, бул. „Мария Луиза“ 22
Тел. 02/940 60 00
E-mail: contact@moew.government.bg
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Работна група за поддържане
на биоразнообразието
в Централна и Източна Европа
CEEWEB
of Biodiversity

C

EEWEB (Central and East European Working Group for the Enhancement of Biodiversity – Работна група за утвърждаване на биоразнообразието в Централна и Източна Европа) е основана през 1993 г.
с подкрепата на Европейския съюз и две унгарски НПО: National Society of Conservationists и Green Action. Днес CEEWEB представлява
международна мрежа от няколко десетки организации и индивидуални членове, борещи се за опазване на природата и работещи заедно за защита на биологичното наследство на Централна и Източна
Европа. Членовете на CEEWEB могат да са ситуирани в Централна и
Източна Европа, но могат и да бъдат от всяка друга държава, която
активно работи в този регион по въпросите за опазване на околната
среда. Тъй като екосистемите и принадлежащите към тях компоненти са свързани помежду си и не принадлежат само на територията
на една държава, усилията се полагат на регионален аспект на базата на биогеографски характеристики.
Членовете на CEEWEB понастоящем са от 20 държави, има един
индивидуален член от Белгия.
В България има 10 организации, пълноправни членове:
♦ СДП „Балкани“ (www.balkani.org/);
♦ Birds of Prey Protection Society;
♦ Сдружение „Природа назаем“ (www.bornat.org);
♦ Българска фондация „Биоразнообразие“ (www.bbf.biodiversity.bg),
♦ Информационен и учебен център по екология (www.ceie.org);
♦ Проект „Родопи“ (www.eco.rhodope.net);
♦ Народно читалище „Бъдеще сега“ (www.gudevica.org/moodle/);
♦ Зелени Балкани – Пловдив (www.greenbalkans.org),
♦ Фондация „Пясъчен часовник“ (www.sand-glass.org);
♦ UNEP National Committee България (www.unepnc-bg.org).
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Данните за контакт им могат да бъдат намерени на посочените
интернет страници, както и на страницата на CEEWEB:
http://www.ceeweb.org/members/directory/bulgaria.html.

Цели, принципи и приоритетити на работа
Мисията на CEEWEB е съхраняване на биоразнообразието чрез
популяризиране на устойчивото развитие.
Някои от основните цели на мрежата са:
♦ създаване на общи стратегии и програми за увеличаване на
биоразнообразието в Централна и Източна Европа;
♦ популяризиране на влизането в сила на международни конвенции, отнасящи се за природата и съхраняване на биоразнообразието, и особено на Конвенцията за биологичното разнообразие;
♦ постигане на процес на създаване на политика, целяща решаването на проблеми при самото им възникване;
♦ прилагането на Конвенцията за биологичното разнообразие и
Карпатската конвенция.

Принципи на действие
1. CEEWEB е независима, неполитическа и с нестопанска цел.
2. CEEWEB няма директни политически дейности, независима
е от политически партии и не осигурява, нито получава фиансова
подкрепа на и от политически партии.
3. Единствените търговски дейности, извършвани от организацията, са свързани с постигането на нейните цели, които ще облагодетелстват обществото и не нарушават целите и принципите на
организацията.
4. Финансовите приходи от икономически действия не трябва да
бъдат разпределяни, а да бъдат използвани за постигане на целите
на организацията.
5. Всички лица – не само членове на организацията – могат да
бъдат облагодетествани от обществените услуги, извършвани от
организацията.
Подробна информация за начина на опериране на мрежата, какви са нейните мисия, цели, задачи, принципи на работа и структура,
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права и задължения на членовете може да бъде проучена в устава
на мрежата, качен на нейния уебсайт:
http://www.ceeweb.org/aboutCEEWEB/docs/articles.pdf.
С какъв проблем могат да се заемат – условия да помагат за
решаване на български проблеми. CEEWEB for Biodiversity работи
по няколко теми, свързани със съхранение на биоразнообразието
по директен или индиректен начин – чрез прилагане на конвенциите за биоразнообразие и законодателство, земеделски политики и
туризъм и устойчиво развитие. Организацията действа на няколко
нива: глобално, паневропейско, в рамките на Европейския съюз, национално, регионално и локално – от световни финансови механизми до политики, провеждани от Европейския съюз, и национално
изпълнение на местни проекти; нивото на действие се избира в зависимост от това, къде действията на организацията ще могат да доведат до постигането на най-голямо позитивно влияние. Методите,
които се прилагат, варират в голяма степен, но основното ударение
е върху лобирането и застъпническата дейност.

Структура на вземане на решения
Годишното събрание е основният инструмент за планиране и
вземане на решения, използван от мрежата. Основните управленски органи на организацията са Годишното събрание и Бордът.
Годишното събрание е форумът, на който представители на организациите, члеуващи в мрежата, дискутират и одобряват годишните работни програми за мрежата. Програмите се изпълняват под
ръководството на Генералния секретариат и с подкрепата на работни групи, Policy Office и организации членки.
Бордът е управленският орган, отговорен за вземането на решения в периода между две годишни срещи. Бордът има общи срещи
с Консултативния комитет и се състои от президент, вицепрезидент
и редовни членове, избрани от Годишното събрание. Бордът е отговорен за формирането на мнение, публикуването и представянето
му от позицията на мрежата, ако то следва целите на организацията.
Президентът има правото да представлява организацията, да координира работата на Борда и е отговорен за подготовката на стратегическите решения, свързани с дейностите на мрежата.
Консултативен комитет – формулира препоръки преди решенията на Борда; състои се от трима членове, избрани на Годишното
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събрание, както и от ръководителите на работните групи, които са
избрани от членовете на самите групи.
Генерален секретариат – отговорен е за изпълнението на решенията на Борда, за поддържането на контакти с международни организации донори, за вземането и изпълняването на икономически
и финансови решения. Секретариатът осигурява публичния достъп
до информацията за дейностите на CEEWEB и как могат да бъдат използвани услугите, предлагани от организацията.
Работни групи – организациите, членуващи в мрежата на CEEWEB, могат да основават тематични работни групи, които си поставят
собствени цели, посочени в тяхната многогодишна работна програма. В момента има четири работни групи, работещи по следните
теми: селско развитие, CITES, Натура 2000 и устойчив туризъм.

Членство
CEEWEB for Biodiversity е международна мрежа, отворена за
неправителствени организации и индивидуални лица от страни от
Централна и Източна Европа или от всяка друга страна, работеща
активно в областта на съхраняване на биоразнообразието в района
на Централна и Източна Европа. Организациите членове могат да
участват във всички активности и действия на мрежата и работните
групи. Пълноправните членове са упълномощени да изпращат свои
представители на Годишното събрание, където представителите
могат да вземат директно участие в обсъжданията и процеса на
вземане на решения благодарение на упражняване на правото си
на глас.
Общи и специфични критерии за членство. Кандидатстването
за членство става посредством изпращане на следните документи:
♦ формуляр за кандидатстване.
Документи за организацията:
♦ официални документи за регистрация;
♦ устав и лицензи, свързани с дейностите на мрежата;
♦ описание на организацията;
♦ диаграма на организацията – структура, членство, и процес на
вземане на решения;
♦ годишна работна програма за следващата година;
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♦ изложение на намеренията – какво кандидатът очаква от членството в мрежата и какво може да предложи в замяна.
Процедура за членство. Новите членове се одобряват на
Годишното събрание чрез просто мнозинство, което става след
представянето и разглеждането на посочените документи от събранието.
Изисква ли се членски внос и какъв е неговият размер? Сумата за годишна такса се определя на Годишното събрание съгласно
типовете членство – пълноправните членове плащат таксата, определена от събранието, докато хоноруваните членове и членовете
поддръжници не са задължени да плащат такса. За момента таксата
е 20 евро за година.
Къде е възможно членство на отделни организации и къде
– на национални платформи, и изисква ли се съдебна регистрация на тези платформи?
Членове на организацията могат да бъдат:
♦ неправителствени организаци от Централна и Източна Европа;
♦ неправителствени организаци от други държави, работещи
активно в региона на Централна и Източна Европа;
♦ частни/индивидуални лица.
Типове членство:
♦ Пълноправни членове могат да бъдат легални неправителствени организации, които са активни в областта на опазването на
природата в името на общественото благо и с възгледи за устойчиво
развитие.
♦ Хонорувани членове са индивидуални лица, удостоени от
организацията с това право благодарение на тяхната морална подкрепа и работата, с която са допринесли към постигане на целите на
организацията. Този тип членове не са задължени да плащат годишна такса.
♦ Членове поддръжници – това са неправителствени организации или индивидуални членове, които подкрепят организацията с
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доброволческа работа или дарения, но които не желаят да участват
в дейностите на организацията като пълноправни членове.
Предимства, които дава членството:
♦ Изграждане на работен капацитет в рамките на членуване в
мрежата на CEEWEB чрез участия в тренинги, семинари и разпространяване на информация.
♦ Участие в Годишното събрание (за пълноправни членове),
стартиране на дискусии относно различни въпроси, свързани с целите и задачите на организацията, и участие в процеса на вземане
на решения чрез упражняване на правото си на глас.
♦ Активно/пасивно право на глас – членовоте могат да гласуват
и да бъдат избирани.
♦ Представители на пълноправните членове могат да бъдат избирани като членове на Борда и Консултативния комитет.
♦ Участие в дейностите, професионални и други събития, организирани от организацията.
♦ Правото да инспектират документацията на организацията.
♦ Правото да подкрепят хонорувани членове.
Задължения за пълноправни, хонорувани и членове поддръжници:
♦ Да спазват задълженията от устава на организацията.
♦ Да допринасят за позитивния образ на организацията.
♦ Пълноправните членове трябва да плащат годишна такса.
Такава не се изисква от хоноруваните членове и членовете поддръжници.
♦ Пълноправните членове трябва да спазват задълженията,
свързани с тяхната позиция, и да изпълняват задачите съобразно
техните най-добри познания и умения.

Данни за контакт:
CEEWEB of Biodiversity
Headquarters – Policy Office
Kuruclesi út 11/a H-1021 Budapest Hungary
Tel.: +36 1 398 0135; Fax: +36 1 398 0136
E-mail: office@ceeweb.org
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Членове на организацията в България:

Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ
Тел.: (02) 963 14 70; Факс: (02) 963 31 93
Ел. поща: office@balkani.org

www.balkani.org

Адрес на офиса:
1421 София
ул. „Цанко Церковски“ 67
вх. В, ет. 2, ап. 3
Пощенски адрес:
1164 София
бул. „Драган Цанков“ 8

Birds of Prey Protection Society
1000 София
бул. „Васил Левски“ 40
Тел.: +359 2 963 4037
Е-mail: bpps@abv.bg

Българска фондация „Биоразнообразие“
1233 София
кв. „Банишора“
бл. 54, вх. Д, ет. 2, ап. 86
Тел./факс: 02/931 61 83; 02/831 18 41
Е-mail: bbf@biodiversity.bg
www.bbf.biodiversity.bg

Информационен и учебен център по екология
1421 София
ул. „Цанко Церковски“ 67
вх. В, ет. 2, ап. 3
Тел./факс: 02/866 90 47
GSM 0888 798712
E-mail: ceie@ceie.org
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Сдружение „Природа назаем“
1000 София
бул. „Александър Стамболийски“ 20-B
Tel.: +359 2 981 66 15; Fax: +359 2 986 45 74
Е-mail: bornat@abv.bg or bornat@mail.bg

Проект „Родопи“
1000 София
ул. „Граф Игнатиев“ 7А, ет. 3, ап. 6
Тел.: +359 2 980 12 76; 980 13 24; 980 13 32
Факс: +359 2 980 12 76
Е-mail: office@rodope.org
www.rodope.org

Народно читалище „Бъдеще сега“
1404 София
кв. „Стрелбище“, ул. „Кестенова гора“ 24, ап. 16,
Тел./факс: +359 2 48 08 294
Е-mail: futurenow@abv.bg
http://www.gudevica.org/

Зелени Балкани – Пловдив
4000 Пловдив
бул. „Шести септември“ No 160
Тел.: 032/62 69 77, 62 69 15
Факс: 032/63 59 21
Е-mail: office@greenbalkans.org
www.greenbalkans.org

Фондация „Пясъчен часовник“
1142 София
ул. „Любен Каравелов“ 14
Тел./факс: +359 2 87 08 066
E-mail: projects@sand-glass.org
www.sand-glass.org
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Програма по околна среда
към Обединените нации, България
(UNEP National Committee)
1000 София
площад „Народно събрание“ 10, стая 302
Tел.: +359 2 986 79 82
Факс: +359 2 987 22 85
E-mail: unepnc@scas.acad.bg
www.unepnc-bg
Кой с какво се занимава и актуални адреси:
http://www.ceeweb.org/aboutCEEWEB/colleagues/index.html
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