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Проектът "Лешояди обратно към живота" се изпълнява от "Зелени Балкани" Стара Загора.
Това е клон на "Зелени Балкани", създадено и управлявано доскоро от Тома Белев.
Проектът е за внушителните над 8 милиона с ДДС. Основната цел е да се преместят 48
черни лешояда от Испания до България. Съпътстващи, но не по-малко интересни
дейности, включват закупуването на над 300 декара пасища с европейски пари на името на
българското НПО, строежи на изкуствени гнезда, хранилки, развъждане на лалугери,
местене на стада овце и крави, събиране на изпражнения, и т.н.
Учат рибите да плуват
Проектът носи името "Жива свободна риба" и е спечелен от WWF България.
Неправителствената организация е управлявана от Веселина Кавръкова, съпруга на Тома
Белев, и Катерина Раковска, съпруга на бившия съпредседател на ПП Зелените Андрей
Ковачев.
Проектът предвижда да се помогне на европейския главоч, горчивката, балканския щипок,
балканската кротушка, черната мряка и бисерната мида да преодоляват естествени и
изкуствени бариери по Русенски лом. Ще се копае специален рибен тунел, по който мидите
и рибите да преплуват от един ръкав на реката в друг. Изпълнителите на проекта са
задължени и да популяризират инициативата през различни медийни канали, така че тя да
достигне до между 15 000 и 20 000 души.
За тези дейности зелените НПО-та са спечелили над 1 милион лева с ДДС, като
европейското финансиране е около 50%. Най-вероятно останалите 50% са осигурени от
държавния бюджет през МОСВ, макар и този въпрос все още да не получава отговор от
съответните институции.
Впечатление прави подчертано негативното отношение на проекта към
водноелектрическите централи. Тук парадоксът е, че ВЕЦ-овете са част от
производителите на електричество от възобновяеми енергийни източници и като такива
ползваха щедри държавни субсидии - договорени под натиск и с активния лобизъм на
български и европейски зелени организации и партии. Чак след като се нароиха ВЕЦ-ове
на всяка втора река ли разбраха еколозите, че те имат и минуси за природата? Не беше ли
това ясно още в началото, когато предлагаха огромните държавни субсидии за ВЕИ,
допринесли и за покачването на цената на електроенергията?
Пъдят чайки срещу 10 милиона
Един от по-любопитните проекти, в които еколозите от коалиция "За да остане природа в
България" са не бенефициент, а партньори, е "MC-Salt". Тук бенефициент е италианският
консорциум "Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po dellТEmilia-Romagna". Целта на
проекта е да се разгонят инвазивните чайки от лагуни в Италия, Франция и България.
Преценено е, че чайките пречат на фламингото да се размножават и затова трябва да
бъдат разпъдени от соленоводните лагуни в Италия, Франция и България. За да могат
фламингите да се чифтосват на спокойствие, еколозите са се погрижили да им осигурят
специални места, които са били специално третирани за плевели и чайки. Също така са се
строили и специални изкуствени острови и наблюдателници.
Бюджетът за тези дейности е 10 милиона лева.
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