ЕЛЕКТРОПАСТИРИ ЗА СОБСТВЕНИЦИ
НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ В РАЙОНИ
ОНБИТАВАНИ ОТ МЕЧКИ

Осигуряването на безпроблемно съжителство на
хората и едрите хишници като мечката е една от
основните ни цели. Ето защо СДП-БАЛКАНИ, в
партньорство с МОСВ и организации от
Румъния, Гърция и Италия, изпълнява проекта
за намаляване на възможностите за възникване
на конфликт между хората, живеещи в
планинските райони на страната, и мечката

LIFE EX-TRA

-

www.lifextra.it

Електрическата ограда e полезен инструмент в земеделието,
животновъдството и пчеларството. Служи за задържане на
домашните животни в ограждението и като ефективно
средство за защита срещу нападения на диви животни като:
вълци, мечки, рис, кучета и диви прасета . Изграждат се
лесно. Необходимото време е значително по-кратко от
времето, необходимо за построяването на традиционна
ограда (от дърво, камък, желязо или тел). Могат да бъдат
използвани в отдалечени райони, далеч от пътища и населени
места. Предотвратяват неконтролираното движение на
животните. Могат да се захранват с обикновени 12 V батерии
(например автомобилни акумулатори), които се презареждат
лесно и/или чрез слънчеви панели, ако няма достъпен
източник на електроенергия.
В рамките на проект СДП-БАЛКАНИ предвижда предоставяне на 33 електрически огради (2 вече са предоставени в
Родопите). Още 55 ще бъдат предоставени и закупени от МОСВ.

СДП БАЛКАНИ разчита основно на проекти за финансирането на въпросната дейност и в по-малка степен
на дарения. Настоящият проект е финансиран основно от финансовия механизъм на Европейския съюз LIFE+
( 69%) и изисква 31% собствено участие.
Приканваме ви за Вашето лично, бизнес или общинско дарение, което да подпомогне процеса на
набиране на средства за предоставяне на електрически огради на стопани на кошери и домашни
животни, заплашени от нападения от мечка. Всеки дарен лев ще удвои ефекта за местните хора.
Дарения могат да бъдат извършени по банков път на сметката на сдружението, като се посочва, че е дарение и каква е
волята на дарителя.
В Лева: BG 91 UBBS 78201031280110
В Евро: BG 35 UBBS78201431280115
BIC: UBBSBGSF
Дарения могат да се направят и индивидуално в офиса на организацията или на щанда на СДП-БАЛКАНИ в Белица на 27 и
28 ноември 2010 г. По време на организирания от Фондация Информация и природозащита Празник на мечката.
Сдружението е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза. Това означава, че осигурените обществени средства чрез
бюджета, привличаното международно финансиране, а също и дарения, служат единствено да допринесат за решаване на определен
проблем в полза на възможно най-много хора или дългосрочно работят за отстраняване на обществен проблем. В случая с БАЛКАНИ - всички
средства отиват за постигане на основната цел - опазването на природното богатство на България в частност и популяризирането му извън
пределите на страната.

Сдружение за дива
природа - БАЛКАНИ
www.balkani.org

