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Настоящият отчет представлява сборен отчет на дейностите на СНЦ „Зелени
Балкани” и СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора”, които са част от Федерация на
природозащитни сдружения „Зелени Балкани“. Отчетът представя дейността на двете
организации за 2020 г. по проекти и направления.
І. ПРОЕКТИ И ДОНОРИ
През 2020г. ФПС „Зелени Балкани“ работи по изпълнението на следните
проекти:
СНЦ „Зелени Балкани“:
•
„НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ“, съфинансиран от
Програмата за околна среда и климат LIFE на Европейския съюз;

„Опазване на крайбрежна лагуна Поморийско езеро LIFE19
NAT/BG/000804“, съфинансиран от Програмата за околна среда и климат LIFE на
Европейския съюз; Зелени Балкани са партньори по проекта, съвместно с „МПоморийски солници“ ЕООД, Българска Фондация Биоразнообразие и
биологична станция „Тур дьо Валат“, Франция.

„Дългосрочна консервация на популацията на световно застрашената
червеногуша гъска в основните й зимовища в света“, финансиран от
EURONATUR, EAF;

„Разпространение и численост на китоподобните в българските
териториални води на Черно море 2020“,
финансиран от OceanCare,
Швейцария;

„Подкрепа за изпълнението на Рамкова директива за морска стратегия в
Черно море чрез създаване на регионална система за мониторинг на
китоподобните бозайници (Д1) и мониторинг на шума (Д11) за постигане на
добро екологично състояние”, финансиран от ГД Околна среда на ЕК (CeNoBS);

„Мониторинг и смекчаване приулова на китоподобни в български води",
финансиран от ACCOBAMS Supplementary Conservation Fund;

„Развитие и прилагане на общ екотуристически продукт в Белозем –
Европейско село на щъркелите в България“, финансиран от Фондация
EURONATUR;

„Подкрепа за развитие на екотуризъм в Белозем“ , финансиран от
Фондация EURONATUR;

„СмартСторкБелозем – развитие на гражданската наука за щъркелите в
Белозем – Европейско село на щъркелите в България“, финансиран от Фондация
EURONATUR;

„Възстановяване на водно тяло в хранителните територии на белия щъркел
в района на Белозем“, финансиран от Фондация EURONATUR;

„Мониторинг на избрани видове морски птици за 2020 г., съгласно
програмата за мониторинг по дескриптор 1 – биоразнообразие на рамкова
директива за морска стратегия 2008/56/ЕO“, финансиран от Басейнова
Дирекция Черноморски Район.


СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“
„Ежегодна издръжка на Спасителен Център за диви животни
(рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки животни), гр.
Стара Загора за периода 2020 г.“, финансиран от ПУДООС;
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„Светло бъдеще за черния лешояд в България“, съфинансиран от
Програмата за околна среда и климат LIFE на Европейския съюз;
„Да върнем ловния сокол в България”, финансиран от ЗАД „Армеец”;
„Дългосрочни консервационни мерки за опазване на световно
застрашените царски орел и египетски лешояд, както и на други приоритетни
видове в ЮИ България” - BG.NAF.79 – царски орел II (Сакар), финансиран от
EURONATUR;
„Честване на Деня на Европейския Зелен Пояс 2020 – ,,Редките птици на
Зеления Пояс – Оживялата Изложба“, финансиран от European Green Belt
Association;
Директни консервационни дейности за подпомагане възстановяването на
популацията на белошипата ветрушка в България, финансиран от EURONATUR;
„Нова надежда за египетския лешояд“, съфинансиран от Програмата за
околна среда и климат LIFE на Европейския съюз, с водещ бенефециент БДЗП;
„Трансхуманция в Сакар“, финансиран от EURONATUR;
„Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в
значими влажни зони на Черноморския басейн“, финансиран по оперативна
програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за
съседство „Черноморски басейн 2014-2020“, BSB 142 BioLearn;
Споразумение за сътрудничество между СОКОТАБ ЕООД и ЗЕЛЕНИ
БАЛКАНИ - СТАРА ЗАГОРА (Създаване на "Гората на СОКОТАБ"), финансиран от
СОКОТАБ - ЕООД;
„Споразумение за сътрудничество между СОКОТАБ ЕООД и ЗЕЛЕНИ
БАЛКАНИ - СТАРА ЗАГОРА (Създаване на алтернативен поминък, подпомагащ
биоразнообразието и устойчивото ползване на ресурси - Пчели);
“Провеждане на предварителни проучвания - избор на места за
изграждане на площадки за подхранване на черен лешояд ”, финансиран от
Национално ловно – рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в
България“;
„Поддържане на площадка за подхранване и адаптационна волиера за едри
грабливи птици в Национален парк „Централен Балкан“, финансиран от
Дирекция на Национален парк „Централен Балкан“ по Проект № BG16M1OP0023.007-0006 "Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в
Национален парк "Централен Балкан“, по Оперативна програма „Околна среда
2014-2020 г.“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски
фонд за регионално развитие;
„Завръщане на ловния сокол в България“, финансиран от Mohamed Bin Zayed
Raptor Conservation Fund;
„Завръщане на ловния сокол в България“, финансиран от ЗАД „Армеец“;

ПРЕЗ 2020г. ДЕЙНОСТИТЕ НА „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“ СА ПОДКРЕПЕНИ
ФИНАНСОВО И МАТЕРИАЛНО ОТ:
•
Програма за околната среда и действията по климата LIFE на
Европейския съюз;

ГД Околна среда на ЕК (CeNoBS);
•
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната
среда (ПУДООС);
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ЗАД „Армеец”;
Фонд за действие “Европейска екологична мрежа” (EECONET Action Fund);
Фондация „Европейско природно наследство” - Германия (EURONATUR),
EuroNatur – European Nature Heritage Fund;
Община Прага;
Alwetterzoo Münster (Германия);
Wilhelma Zoo (Германия);
Stichting Wildlife;
Zlin Z00;
International Centre for Birds of Prey (Обединеното Кралство);
Dierenrijk (Нидерландия);
Правителството на Екстремадура в Испания;
ACCOBAMS Supplementary Conservation Fund;
Зоопарк Прага;
Зоопарк София;
Тракийски университет;
Професионална гимназия по ветеринарна медицина „И.П. Павлов“;
BCause;
OceanCare, Швейцария;
New England Aquarium, САЩ;
„СОКОТАБ“ ЕООД;
SiteGround;
Mohamed Bin Zayed Raptor Conservation Fund (MBZ);
Contur Globul;
Басейнова Дирекция Черноморски Район;
European Green Belt Association;
Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“,
BSB 142 BioLearn;
Национално ловно – рибарско сдружение „Съюз на ловците и
риболовците в България“;
Дирекция на Национален парк „Централен Балкан“.

ІІ. КОНСЕРВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
1. КОНСЕРВАЦИЯ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЛАЖНИ
ЗОНИ И ГОРИ
1.1. ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО
Поморийско езеро е един от приоритетните райони за работа на „Зелени
Балкани“. Опазването на една от най-значимите влажни зони по Черноморското
крайбрежие е обект на дългогодишни усилия, стартирали през 1996г. През годините
организацията привлече и инвестира огромни средства и човешки потенциал за
опазване на уникалното биоразнообразие на езерото и за предотвратяване на
неговото застрояване.
През 2020г. дейностите в района на Поморийско езеро се осъществяваха в
рамките на два проекта по програма LIFE на Европейския съюз и един по оперативна
програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство.
„Опазване на крайбрежна лагуна Поморийско езеро LIFE19 NAT/BG/000804“ е
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консервационен проект, целящ подобряване на природозащитното състояние на
целеви видове птици и местообитания за ЗЗ „Поморийско езеро“, чрез подобряване на
хидрологичния режим на лагуната. Координиращ бенефициент е „М-Поморийски
солници“ ЕООД, а партньори – СНЦ „Зелени Балкани“, Българска Фондация
Биоразнообразие и Тур дьо Валат (Франция). През отчетната година са:
- изготвени и подписани партньорски споразумения;
- изготвено и входирано в РИОСВ – Бургас уведомление за съгласуване на
проектните дейности с Наредбата за ОС с Н2000;
- стартиран редовен мониторинг на птиците. Опръстенени над 160 птици през
есента на 2020 г.;
- поставени дървени рейки за измерване на водното ниво в четири целеви
басейна за проучване на водните кончета;
- проведено първо обучение за водни кончета от експерт на Тур дьо Валат;
- изготвена е първа версия на въпросник-анкета за проучване на социалноикономическите ползи от Поморийско езеро.
В периода 1 – 8 септември, в рамките на дейностите по втория проект от
програма LIFE – „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ се проведе
традиционната консервационна бригада. Над 40 доброволци от България, Украйна,
Русия и Франция се включиха в дейности, целящи подпомагане на обитателите на
Поморийско езеро. Бригадата започна с официално откриване, на което присъстваха
доброволците, кметът на гр. Поморие – Иван Алексиев, Станислав Георгиев – експерт
защитени територии към РИОСВ–Бургас, а областният управител на Бургас - Вълчо
Чолаков изпрати поздравителен адрес. По време на откриването беше официално
връчено на кмета на гр. Поморие, г-н Алексиев предложение за споразумение за
съвместно стопанисване на Посетителския център. Тъй като „НАТУРА 2000 в България –
НОВИ ХОРИЗОНТИ“ е проект с информационна насоченост, неговите основни дейности
са разгледани в раздела Публичност.
Като част от дългогодишните дейности за устойчиво управление на влажни
зони и по-конкретно Поморийско езеро през януари 2020г. стартира проект:
„Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни
зони на Черноморския басейн, BSB-142 финансиран по оперативна програма за
трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски
басейн 2014-2020“, BSB 142 BioLearn. Изпълнява се от СНЦ „Зелени Балкани - Стара
Загора“ заедно с още 5 партньора - от Турция – Edirne DKMP и District Government of
Enez – Одрин, от Гърция – Evros Delta and Samothraki PA, от Грузия – Foundation
Caucasus Environment и Украйна – “Agricola” NGO.
Проектът е с продължителност до 28.02.2022г. и е насочен към ограничаване
на замърсяването на влажните зони чрез образователни, информационни и
обучителни дейности. Във фокуса попадат ключови влажни зони от крайбрежието на
Турция, Гърция, Грузия, Украйна и България.
В периода 19 - 21.02.2020г. екипът на проекта участва във встъпителна среща,
която се проведе в турското градче Енос. Освен партньорите участващи в изпълнението
на дейностите, срещата бе посетена и от г-н Ozkan Gunenc, кмет на Енос, както и
представители на местните медии.
В рамките на проект BioLearn е проведено подробно картиране и описание на
отпадъците в района на Поморийско езеро. За целите на проучването бе изготвена
бланка за описване на събраните данни, в която се описва типа отпадък, количеството,
географски координати маркирани с GPS, типа природно местообитание в ЗЗ
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„Поморие“, неговото състояние по стандартен формуляр и степента на въздействие от
замърсяването. Бяха обходени бреговете на езерото, включително вътрешни диги.
Резултатите от проучването бяха публикувани в доклад „Замърсяване на Поморийско
езеро с отпадъци. Настоящо състояние и разпространение“.
На 30.06.2020г. в гр. Поморие Зелени Балкани организира и проведе работна
среща на тема „Замърсяване на Поморийско езеро с отпадъци“, в която участваха
повече от 50 представители на различни институции и неправителствени
природозащитни организации - представители на три общини (Поморие, Несебър и
Бургас), РИОСВ-Бургас, ИБЕИ-БАН, Черноморски институт, Тракийски университет, БУ
„Проф. Асен Златаров“, БФБ, Виа Понтика и др. Основна цел на срещата бе запознаване
и включване на заинтересованите страни и обществеността в търсенето на решение за
проблема със замърсяването с отпадъци на значими влажни зони като Поморийско
езеро. Новини за срещата на заинтересованите страни бяха публикувани в
регионалните медии на Стара Загора, включително Българското национално радио и
телевизия Стара Загора.
Като част от изпълнението на дейностите през месец октомври проектната
територия беше посетена от фотографи с цел заснемането на комплекса от защитени
зони Поморийско езеро. Фотографите предоставиха над 200 снимки и видео клип,
които ще бъдат представени на пътуваща, международна фото изложба.
В средата на август 2020г. приключваме 10 годишния договор на Зелени
Балкани с община Поморие за стопанисване на Посетителски център "Поморийско
езеро". Поради това още в началото на юни месец писахме на кмета на Община
Поморие, че желаем да продължим договорните си отношения и си уговорихме лична
среща. На срещата кметът категорично заяви, че няма да ни бъде продължен договора
и че при напускането Сдружението ще трябва да събере имуществото си, включително
и изложбите и специализираната експозиция за биоразнообразието на Поморийско
езеро. Още в началото целта на получаването на средства от Световната банка за
изграждането на Център е да функционира като посетителски, за да представя пред
гражданите биоразнообразието на езерото. Това беше и нашата цел, дори ако не
успеем да се преборим да продължим да го стопанисване, то поне да се гарантира от
общината, че ще продължи да изпълнява функциите си. За това имаше доста неясноти,
ето защо подехме обществена кампания, за да разкажем за проблема. Освен
кореспонденциите с МОСВ, БТС, Световната банка, Министерството на туризма,
областния управител на Бургаска област, Директора на програма Лайф и други водехме
паралелна кореспонденция с община Поморие в лицето на кмета и Председателя на
Общинския съвет, както и редица преслистове до медиите. Благодарение на
обществената подкрепа успяхме да удължим срока на изнасянето ни от Центъра.
Кметът на град Поморие удължи престоя на Зелени Балкани първоначално за 2
седмици, след което го удължи до края на септември, така успяхме да проведем
ежегодната доброволческа консервационна бригада на Поморийско езеро. По време
на бригадата поканихме кмета да участва в откриването й и му връчихме официално
предложение за съвместно сътрудничество. Предложението ни представлява
общината да поеме стопанисването на Центъра, като за сметка на това ни позволи да
провеждаме информационни събития и ни даде едната стаичка, която да ползваме за
тях и по време на бригадата, а ние ще проведем обучение на бъдещия персонал и ще
оставим експозицията за Поморийско езеро. Не получихме никакъв официален отговор
и на 1-ви октомври изнесохме всички материали, а експозицията оставихме на
отговорно пазене. В края на декември разбрахме, че общинският съвет е решил да
използва нашето предложение и дори е посочил кметът като отговорник да сключи
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споразумение с нас със същите клаузи. В началото на 2021г. сключихме споразумение
по нашето предложение.
Макар и да не е свързано единствено с Поморийско езеро, тук е мястото да
споменем и „Мониторинг на избрани видове морски птици за 2020г. съгласно
програмата за мониторинг на Десриптор 1 – биоразнообразие на Рамковата
директива за Морската стратегия 2008/56/ЕO“. Изпълнението му включва мониторинг
на видовете качулат корморан и средиземноморски буревестник по българското
Черноморско крайбрежие и български териториални води. През 2020 г. е проведен
мониторинг от стационарни точки в южното (Созопол, Царево и Резово) и северното
(Калиакра, Камен бряг и Тюленово) черноморско крайбрежие – три дни през всеки
сезон. Проведен е мониторинг с плавателен съд в териториалните води два пъти – по
веднъж през пролетта и лятото. Проведен е мониторинг на гнездовите колонии на
качулат корморан с лодка в района на Калиакра/Тюленово и о-в Св. Иван.
Резултати: максимална численост на качулатите корморани в северния сектор
е отчетена на 05.06.2020 г. – 137 инд., а през лятото на 18.07.2020 – 112 инд. В южния
сектор видът е с по-ниска численост: през пролетта 62 инд. в района на Созопол, а през
лятото макс. численост е 56 в същия район. При мониторинг с плавателен съд на
гнездовите колонии на качулати корморани са проведени общо 4 морски експедиции
(по 2 в началото на май и две в края на юни). Оценката на гнездящите двойки по
Северното Черноморие е 220 и брой на излетели малки 410. Колонията на о-вите Св.
Иван и Св. Петър също бележи ръст и са отчетени около 140 двойки и 322 малки. При
проведените две морски експедиции през пролетта са отчетени 267 индивида
средиземноморски буревестник, а през лятото е регистрирано само едно наблюдение
на вида, но активна миграция на малки чайки с над 500 инд. Изготвен е обобщен
доклад с резултати от мониторинга. Оценката на състоянието на наблюдаваните
видове птици е „добро“ за качулат корморан и за средиземноморския буревестник.
1.2. ЯЗОВИР КОНУШ
През 2020г. не бяха установени сериозни нарушения в изпълнението на
Плана за управление. Местните напълно свикнаха с ограниченията и настроиха
работата си към тях.
Чаплите за втора година заеха без проблеми колонията
въпреки
новопостроения в близост краварник. За съжаление не успяхме да предотвратим
изграждането му защото се намира извън зоната и заема корпуси на стари сгради.
Продължава спадът на числеността на гнездящите двойки (320 дв.).
Основните причини са в зимовните територии. Наред с това се засилва очакваното
съхнене на тополите вследствие на дългогодишно натрупване на екскременти от
птиците в колонията. Към края на 2020г. около 1/4 от тополите вече са мъртви.
Значение за понижаване на числеността на гнездящите птици има и силното
снижаване на хранителната им база в непосредствена близост – изтравянето на риба
през 2019 г. вследствие на незаконно заустване на фекални води от животновъдство.
1.3. ГОРИ
Българските гори са едни от най-ценните природни ресурси на страната ни.
Още при самото си създаване “Зелени Балкани” идентифицира опазването и
устойчивото управление на горите като един от основните си приоритети и сфери на
действие. Този проблем е изключително наболял през последните години. За неговото
трайно решаване е необходима сериозна държавна политика и траен ангажимент на
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управляващите за решаване на проблемите на сектора и устойчиво управление на
горите.
От доста години активността на Зелени Балкани по темата се изразява в
експертна подкрепа на граждански сигнали и популяризиране на граждански
кампании, насочени към разследване на бракониерство в горите. Един от проектите ни
през 2020 г. пряко допринася за възстановяване на българската гора, като
същевременно косвено оказва положително влияние на изпълнението на
реинтродукцията на едрите лешояди в България – „Гората на СОКОТАБ“.
Неговите цели са:
компенсиране на вредни въздушни емисии продуцирани от
комплексната дейност на СОКОТАБ;
създаване на местообитание за редки и застрашени от изчезване
животински видове;
създаване на „Гората на СОКОТАБ“. Гората да наброява минимум 6000
дървета и да отговаря на критериите за приоритетен за опазване хабитат в
Европейския Съюз (9130, 92А0), част от екологичната мрежа НАТУРА 2000.
За да бъдат осъществени тези цели, до момента е извършено първоначално
проучване за изпълнение на предвиденото на три различни места – ПП „Сините
камъни”, НП „Централен Балкан” и територията на ДГС-Асеновград. Изборът е сведен
до НП „Централен Балкан”. Избран е терен с големина 10 декара, намиращ се в
землището на село Кърнаре, общ. Карлово. Проведена е съгласувателна процедура с
Дирекцията на Националния парк и с Министерство на Околната Среда и Водите.
Изготвен е залесителен план. Проведени са почвоподготвителни мероприятия –
отстраняване на храстова растителност, изкопаване на дупки. В средата на април е
извършено залесяване с общо 6 000 фиданки. Фиданките са отгледани в
специализиран разсадник, където източникът на изходния материал е събран от
територията на Националния парк. Изградена е ограда за предпазване от домашни и
диви животни. Залесените дръвчета имат почти 100% прихващаемост, като към
настоящия момент се развиват много интензивно. Изготвен е доклад за
компенсаторните стойности върху въглеродните емисии от новосъздадената гора.
Докладът включва анализ по години за количествата въглеродни емисии, които „гората
на СОКОТАБ“ обезврежда в зависимост от нейното възрастово нарастване.
Изказваме благодарност на Ивайло Николов (служител на ДНПЦБ) за
неоценимото съдействие при осъществяването на целия процес по реализирането на
идеята за “Гората на Сокотаб”!
Друг проект, изпълняван от Зелени Балкани, е „Създаване на алтернативен
поминък, подпомагащ биоразнообразието и устойчивото ползване на ресурси –
пчели“. Целта на проекта е предоставяне на възможности за алтернативен поминък за
фермерите на СОКОТАБ, подпомагащ биоразнообразието и устойчивото ползване на
ресурсите. Предвидените дейности по проекта са създаване на демонстрационен
пчелин на територията на Природен парк "Сините камъни". На пчелина Зелени
Балкани ще предостави на фермерите на СОКОТАБ обучение по пчеларство на теория и
практика. Ще запознае фермерите с най-актуалните възможности за финансиране на
пчеларството като семеен бизнес и възможностите за реализация на произведената
продукция. Фермерите на СОКОТАБ ще бъдат запознати с дейностите по различни
проекти за устойчиво развитие и ще им бъдат показани природозащитни практики,
които те да прилагат при осъществяване на стопанската си дейност.
През 2020г. в изпълнение на поставените цели е извършено следното:
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Обособено е място за изграждане на демонстрационен пчелин - за целта
предварително е определена поляна в близост до фермата на Зелени Балкани.
Поляната е почистена от храстова растителност. Изградена е ограда. Изработена е и
предстои да бъде поставена информационна табела на пчелина.

Закупуване на пчеларско оборудване и инвентар - осигурени са 15 пчелни
кошера с окомплектовка – дъно, плодник, 2 магазина, хранилка и капак - закупено е
част от предвиденото оборудване: центрофуга, вана за разпечатване на пити, пушалка,
була (10 була за ползване от обучаваните фермери), дребен инвентар и консумативи.

Закупуване на пчелни семейства - осигурени са 15 пчелни семейства (отводки)
през пролетта на 2020 година.
Предстои СОКОТАБ да организира периодично групи от фермери, които да
посещават пчелина. Зелени Балкани ще има ангажимента да им демонстрира
практическите методи за отглеждане на пчелите, различни техники, начини за
създаване на нови семейства, зимуване на пчелите, лечение и профилактика, добиване
на пчелни продукти (мед, пчелен прашец, клей).
2. КОНСЕРВАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕДКИ И ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ И
ТЕХНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ
2.1. ЛЕШОЯДИ
Вече няколко десетилетия опазването на лешоядните птици е основна част от
консервационната дейност на Зелени Балкани. През 2020г. основна част от дейностите
по направлението се изпълняваха по проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ по
Програма Лайф на ЕС - LIFE14 NAT/BG/000649.
Проектът предвижда възстановяване популацията на черния лешояд в
България чрез прилагане на европейския опит, подобряване на условията,
ограничаване на заплахите, повишаване на националния капацитет и броя на
експертите.
Крайната цел на проекта е да се създаде гнездова популация на черен лешояд
в България, чрез което да се възстановят връзките между субпопулациите на вида на
Балканите (Гърция) и Крим, и на тези в Алпите и на Иберийския полуостров, като по
този начин да се допринесе за по-голямата устойчивост на пан-европейската
популация на вида.
Основните дейности по проекта са:
- размножаване на затворено и внос на индивиди от зоологически градини и
жизнени популации за създаване на „размножително ято“ в България;
- адаптиране и освобождаване на внесените птици в България;
- намаляване на преките и косвените заплахи за двата вида (черен и белоглав
лешояди);
- запазване и разширяване на целостта на ключови местообитания за черния и
белоглавия лешояд;
- подобряване на условията за размножаване в най-подходящите територии с
потенциал за възстановяване на черния лешояд;
- подобряване на условията за обитаване, чрез стимулиране и успешното
демонстриране на практики за екстензивно животновъдство и размножаване на дивеч;
- осигуряване на безопасно допълнително подхранване на едрите лешояди и
превенция върху използването на отровите;
- изолиране на опасни електропроводи за предотвратяване на сблъсъците с
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тях;
- проследяване на социално-икономическото въздействие и въздействието
върху екосистемите;
- мониторинг на заплахите с цел предприемането на адекватни
консервационни мерки;
- използване и укрепване на международната обмяна на ноу-хау и
сътрудничество в опазването на вида.
През настоящия отчетен период, проектът навлезе в най-съществената си част
по отношение на изпълнението на практическите дейности за възстановяване на
целевия вид – черния лешояд. Няма отклонения от първоначално заложените цели в
проекта, като постигането им се случва регулярно спрямо първоначално заложените
етапи на изпълнение.
Хронология на по-важните събития и дейности белязали реализирането на
основната цел на проекта през настоящия отчетен период:
- продължи прилагането на моделни методики за освобождаване и
адаптиране на черни лешояди в България. Резултатите и изводите, които може да
направим:
- от освободените 5 черни лешояда по метода на „хакинг на дърво“, 2 са
оцелели и успешно адаптирани към настоящия момент (на третата година след
освобождаването си). Единият от тях „Боян“ трайно се установи в съществуваща
колония
на
вида
в
централна
Турция
https://greenbalkans.org/VulturesBack/bg/Leshoyadyt-Boyan-se-e-ustanovil-za-momentana-turska-teritoriya.p6381. Вторият „Рига“, в рамките на близо три години посети почти
всички ключови места за лешоядите на Балканския полуостров, летува на два пъти в
Алпите (Австрия, Швейцария) и на два пъти се завръща на мястото на освобождаването
си
https://greenbalkans.org/VulturesBack/bg/Cherniyat-leshoyad-Riga-otnovo-udoma.p6380. Една от птиците увреди трайно крилото си по време на есенната си
миграция. Останалите 2 птици въпреки първоначалното си успешно адаптиране
загинаха по различни причини. По метода „хакинг на дърво“ не бяха освобождавани
птици през 2020г, поради липса на донорски такива. Действията бяха насочени към
мониторинг и адаптация на освободените птици през предходните две години.
Вторият метод, „освобождаване от Хак в клетка“ също не беше прилаган през
2020г поради липса на донорски птици от зоопарковата мрежа в рамките на
европейската размножителна програма за вида.
Чрез третия метод „освобождаване от адаптационна волиера“ през пролетта
на 2020 г. бяха освободени 10 черни лешояда във Врачански Балкан, с което общата
бройка на освободените по тази методика птици стана 32.
Извод: Няма значима разлика в първоначалната адаптация на птиците,
освобождавани по трите различни метода. Предимство на освобождаваните птици по
метода от „адаптационна волиера“ е, че се освобождават по-възрастни птици и по този
начин се намалява риска от загуба на млади птици, които по принцип извършват
големи скитания през първите 1-2 години от живота си. Друго значимо предимство на
този метод е, че за неговото прилагане се изискват значително по-малко човешки и
финансови ресурси. Този опит може да бъде ползван като моделен и да се прилага в
планираните бъдещи програми за възстановяване на вида в останалите части на
Балканите.
- през март месец на 2020 г. беше установена първата сформирана двойка
черни лешояди - https://greenbalkans.org/VulturesBack/bg/-Pyrva-sformirana-dvoykacherni-leshoyadi-v-Bylgariya.p6317, с което на практика се постига основната цел на
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проекта. Към края на годината сформираните двойки бяха 3, но едната беше
провалена поради загиване на птицата при буря.
- през февруари 2020г. – се случи ново масово тровене в Южна Гърция.
Установени са загинали минимум 9 белоглави лешояда. В същия район зимува
освободеният по настоящия проект черен лешояд – Рига и още един маркиран с
предавател белоглав лешояд, които за щастие като по чудо се разминаха с тровенето.
Установената в настоящия проект „система за превенция чрез проследяване на
маркирани с предаватели птици“ е от помощ за локализиране на районите на тровене.
- беше установен първият случай на умрял от оловно отравяне белоглав
лешояд, с което стартираха усилията ни за прилагане на европейските практики за
ограничаване на използването на оловни ловни муниции.
- през март 2020 г. регистрирахме първият (за щастие единствен за сега)
случай на убит черен лешояд (лешоядът Екстрамадура) в резултат на токов удар.
Електропреносното трасе причинило смъртта на птицата е обезопасено своевременно https://greenbalkans.org/VulturesBack/bg/Ekstremadura-pyrviyat-cheren-leshoyad-zhertvana-tokov-udar-v-Bylgariya.p6319
- през юли 2020 г. пристигна третата пратка от 15 черни лешояди. Птиците са
осигурени в резултат от провеждания мониторинг в колониите в Испания - Monfragüe i
Sierra de San Pedro.
- На 27.10.2020г. беше отбелязана 10-годишнината от стартиране на
програмата за възстановяване на белоглавия лешояд (реализирана по предходен
Лайф+проект - LIFE VULTURES' RETURN LIFE08 NAT/BG/000278). За успеха на програмата
свидетелстват цифрите: 38 - 44 гнездящи двойки и 130 - 170 белоглави лешояда,
обитаващи Врачански Балкан и Източна Стара планина.
- през 2020г. са проведени 662 подхранвания в четирите целеви зони с
действащи площадки, като са изнесени 144 410 кг храна.
- увеличава се осигуряването на храна от отглежданите по проекта пасищни
животни - за периода стадата от крави и овце на Зелени Балкани са осигурили 4 крави,
7 телета и 29 овце (агнета) достъпни за лешоядите. Реинтродукцията на елена лопатар
върви по план, като вече има 34 броя животни на свобода.
Общият брой на животните в стадата по проекта са към 31.12.2020 г.
селскостопанските животни по проект "Светло бъдеще за черния лешояд" са: овце – 185,
агнета – 143, крави – 87, бик – 3, телета – 3.
- продължава регулярното освобождаване на лалугери в Котленска Планина и
ПП Сините Камъни. От планираните по 280 лалугера на двете места, през 2020 г. в
двете проектни територии са освободени съответно 48 и 56 индивида, с което към
момента общо са освободени съответно по 231 и 193 бр.
- като част от методиката за адаптиране в Котленска Планина и Сините Камъни
са изградени 6 изкуствени гнезда.
Мониторингови дейности: с изключение на горепосочения случай на
използване на отровни примамки в Гърция, не са установени значими промени или
индикации за поява или увеличаване на заплахи или промени в условията за
успешно провеждане на възстановяването на черния лешояд. Отчита се увеличаване
на популацията на белоглавия лешояд в Стара планина възстановена по предходния
ЛАЙФ+ проект LIFE08 NAT/BG/000278. Общо възстановената популация наброява 130 170 индивида, 38 – 44 гнездящи двойки с 20 излюпени малки. Регистрирани са 10
случая на поява на „диви черни лешояди“ на площадките за подхранване, от тях на 3

Годишен отчет 2020 г

12

чужди (гръцки). Екипът на проекта регулярно участва в международното преброяване
на брадатия лешояд.
Проектът приключва през 07.2022г. Основните очаквани крайни резултати са
следните:
- минимум 48 черни лешояда успешно транслокирани и освободени в двете
целеви области в България. Този резултат вече е постигнат, като са внесени над 50
птици. Очакванията са до края на проекта общо да бъдат внесени около 70 птици.;
- първо регистриране на размножаване на черен лешояд в Стара планина или
долината на река Струма (за последните 60 години);
- групи от 5 - 10 черни лешояда настанили се (задържащи се) в района на Стара
планина или долината на река Струма;
- стабилизиране и увеличаване популацията на белоглавия лешояд в Стара
планина и Кресненския пролом.
Работата ни по опазването на един друг от видовете лешояди – египетския – се
развиваше в рамките на проект „Нова надежда за египетския лешояд“, по който СНЦ
„Зелени Балкани – Стара Загора“ са партнираща организация. Проектът цели
опазването на най-източната популация на този лешояд в Европа, чрез прилагане на
спешни природозащитни мерки за елиминиране на най-сериозните известни заплахи
за вида в гнездовите му територии и по пътя на миграция. Трите основни направления
на работа по проекта са свързани със смекчаване на основните заплахи за египетските
лешояди - преднамерено или случайно отравяне, токови удари при сблъсъци с
енергийната инфраструктура, липсата на безопасна храна, бракониерство. Прилагане
на целенасочена пилотна програма за въвеждане на природата на птици, размножени
на затворено в Спасителния център на Зелени Балкани, с цел подсилване на
популацията на птиците на Балканите. И не на последно място проектът цели
повишаването на осведомеността и подкрепата за опазването на египетския лешояд.
През 2020г. за първи път в Центъра имахме три двойки от този вид, двете от
които - размножаващи се! Тези двойки излюпиха общо 2 малки, които бяха
освободени в рамките на проект „Нова надежда за египетския лешояд“. По време на
полевите дейности, екип от СЦДЖ участва в поддръжката на адаптационната волиера и
хака, в поддръжката на видеонаблюдението на тези два обекта.
Като част от проект, финансиран от Община Прага, през 2020г. продължи
подхранване на създадената специално за целта площадка за подхранване край с.
Партизани в Източна Стара Планина. Осъществени са 24 подхранвания с над 2441
килограма мърша.
Осъществяван е редовен мониторинг на двойките египетски лешояди в
района на Източна Стара планина. През годината в района гнездят три активни двойки.
Друг проект с косвено положително влияние върху лешоядните видове птици е
спечеления конкурс “Провеждане на предварителни проучвания - избор на места за
изграждане на площадки за подхранване на черен лешояд”. Целта му е да се проведе
проучване и избор на места за изграждане на площадки за подхранване на черен
лешояд в седем Защитени зони (ЗЗ) по „Директивата за птиците“ – Защитени Зони:
BG0002002 „Западен Балкан“, BG0002044 „Камчийска планина“, BG0002038
„Провадийско-Роякско плато“, BG0002063 “Западни-Родопи“, BG0002126 "Пирин
буфер", BG0002013 „Студен кладенец“, BG0002071 „Мост Арда“. Планираните дейности
са:
- проучване на исторически гнездови райони за лешояди в определените
седем Защитени зони;
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- проучване на собствеността и достъпността на терените;
- проучване на отдалечеността от места за доставка на храна;
- проучване на безпокойството (ловци, туристи, пътна инфрaструктура)
като фактор с негативно действие;
- анализ на данните от проучванията и заснемане на подходящите обекти /
терени;
- провеждане на работни срещи с местно население и заинтересовани
страни (ловци, овчари, фермери);
- подготовка и предоставяне на цялата необходима документация за
стартиране на съгласуване на процедурите с „Българска Агенция по Безопасност на
Храните“, касаещи въвеждането на площадките в експлоатация;
- обработка на географски данни и ГИС моделиране;
- извършване на предварителни полеви наблюдения;
- провеждане на пробни подхранвания.
Всички гореизброени дейности са извършени, в резултат на което са избрани 7
седем потенциални места за изграждане на площадки за подхранване на черни
лешояди и са предложени на СЛРБ.
Още един проект, насочен към опазване на едрите грабливи птици е „Поддържане на
площадка за подхранване и адаптационна волиера за едри грабливи птици в НПЦБ“.
Целта на проекта е подобряване на природозащитното състояние на видове и типове
природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални
паркове, природни паркове и поддържани резервати, а основните дейности са свързани с
избор на подходящо място за изграждане на адаптационна волиера и площадка за
подхранване, а след изграждането им – с периодично изнасяне на храна на изградената
площадка (вкл. подхранване и почистване на съоръжението от остатъците от умрелите
животни). През 2020г е извършено следното:
изготвяне на формуляр (с обяснителни бележки към него) за оценка на местата
за подхранване.
„Виртуален избор“ на потенциални места в среда на Географска
информационна система (камарална работа). С помощта на сателитни изображения в „Гугъл
Ърт“ направихме проучване за потенциално подходящи открити терени на цялата територия
на НП „Централен Балкан“. Изготвихме план за посещението и оценката им на терен. За
всяко предвидено за посещение място бе събрана предварителна информация и
подготвени въпроси и акценти, на които да се обърне внимание по време на полевото
проучване.
Беше акцентирано върху данните от сателитното проследяване на черните лешояди,
освободени през 2018г. и 2019г. в Източна Стара планина. След февруари 2020 г. лешоядите
показват висока активност като проучват райони извън Изт. Стара планина, включително
цяла група от 7 картала посети НПЦБ за продължителен период, а впоследствие по единично
или по двойки продължават да посещават територията. Водени от разбирането, че с
поведението си – избора на места за нощувки и хранене, лешоядите по-добре от найдобрия хабитатен модел ни показват предпочитаните от тях райони насочихме вниманието
си към тях.
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Чрез „Виртуалния избор“ идентифицирахме 6 потенциални места за изграждане на
площадка за подхранване с волиера. Осъществено бе съгласуване на потенциалните места
с Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“, относно пригодност на районите и
съвместимостта на дейността с други планове и дейности на територията на НПЦБ. В
резултат на техните препоръки и от констатираното на терен към първоначално
набелязаните 6 места бяха добавени 5 потенциални места, с което общият им брой достигна
11. Всички тези 11 места впоследствие бяха посетени на терен за оглед и оценка в
съответствие с Обяснителните бележки към формуляр за оценка на местата за подхранване
на лешоядни птици. Осъществен бе оглед на терен на всички потенциални места за
изграждане на площадка за подхранване с волиера. Проведен бе избор на найприоритетните 2 места на база сравнителна оценка на изготвените формуляри за оценка.
Събраната информация от направения оглед на терен е въведена във „Формуляра за
оценка“ за всяко едно място. Общо бяха попълнени 11 формуляра за оценка. Всички
набелязани потенциални 11 места бяха посетени на терен за оглед и оценка. На база на
анализ на проведеното виртуално и полево оценяване на всички потенциални места бяха
селектирани 2 потенциални места за стартиране на пробни подхранвания: Корудере, ОУ:
Белите камъни ПУ: Тъжа, Шопов егрек, ОУ: Белите камъни ПУ: Тъжа. Проведени бяха пробни
подхранвания на селектираните 2 потенциални места. Осъществени са 27 подхранвания в
периода от 24.05.2020 г. до 24.11.2020 г. Подхранванията се извършваха по следната
методика: веднъж седмично се изнасяше храна (максимално количество до 10 кг) на всяко
от подбраните 2 места: Шопов егрек и Курудере. Осъществен бе мониторинг на
определените места чрез заснемане с фотокамера (фотокапан). На 2-те избрани
потенциални места за провеждане на пробните подхранвания беше осигурен непрекъснат
мониторинг с фотокапани. Фотокапаните бяха монтирани, така че да улавят кацащите и
излитащи на площадката птици. За предотвратяване на събаряне от вятъра, вибрации и
осигуряване на маскировка фотокапаните бяха затрупвани в купчина от камъни. Бе
осигурено постоянното действие на фотокапаните. За целта полевият сътрудник следеше
постоянно състоянието на батериите и степента на запълване на електронната карта и при
нужда ги заменяше. По правило това се извършваше в деня на подхранването – веднъж
седмично, но на няколко пъти и по-начесто.
Осъществен бе мониторинг чрез визуално наблюдение. Той се провеждаше в деня
на всяко подхранване от експерта орнитолог и при посещенията в някой от последващите
подхранването дни – общо 35 дни. На терен се попълва полева бланка за събиране на
данни. Данните от извършвания мониторинг бяха въвеждани в база данни, поддържана от
Зелени Балкани и съгласувана от ДНПЦБ. За Шопов егрек има записи на регистрирани
видове в 70 дни, а за Курудере в 90 дни, което прави съответно 38% и 50% от общият брой
дни през 6 месечният период на пробното подхранване.
В заключение бе проведен избор на подходящо място, отговарящо на критериите
за успешно функциониране на площадката за подхранване на мършоядни птици. От
анализа на данните от мониторинга през периода на 6 месечното пробно подхранване се
вижда, че няма драстична разлика между видовия състав регистриран на 2-те места, и все
пак на площадка Курудере са регистрирани 21 вида, докато на Шопов егрек 16 вида. Така
или иначе тази разлика във видовия състав не е за сметка на мършоядни видове, което не я
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прави значима за нашия анализ. Видовият състав на регистрираните хранещи се с мърша
видове е идентичен: прелитащи черни лешояди (Aegypius monachus), а като хранещи се:
скален орел (Aquila chrysaetos) и гарван гробар (Corvus corax). Съгласно направеният
сравнителен анализ Шопов егрек получава 37 точки срещу 35 точки за Курудере. Превесът на
Шопов егрек се дължи на следните фактори: по-добър и по-кратък път за достъп; по-слабо
безпокойство от сезонно пашуващи животни; по-слаба конкуренция от териториалните
двойки скални орли.
2.2. ЦАРСКИ ОРЕЛ
Дейностите по опазването на царския орел и няколко други редки видове от
ЮИ България се изпълняват благодарение на проект ,,Дългосрочни консервационни
мерки за опазването на световно застрашените Царски орел и Египетски лешояд,
както и на други приоритетни видове в ЮИ България” - BG.NAF.79 – Царски Орел II
(Сакар) финансиран от EuroNatur.
Целите насочени към царския орел са:
- опазване, подпомагане и проучване на царски орел;
- управление и стопанисване на земеделски земи попадащи в основни типове
от местообитанията на царските орли;
- грижи и отглеждане на стадо каракачански коне, с цел устойчиво управление
на тревни местообитания, като част от ловните територии на вида.
Дейностите бяха осъществени в района на югоизточна България в обхвата на
няколко Защитени зони от Натура 2000 и съседните на тях територии. Зоните са
обявени и според двете Директиви на ЕС – Директивата за птиците: Сакар BG0002021,
Западна Странджа BG0002066 и Дервентски възвишения BG0002026 и Директивата за
опазване на местообитанията - Сакар BG0000212 и Ждрелото на река Тунджа
BG0000217. Територията е в обхвата на българската част от Европейския Зелен Пояс в
граничната територия на България и Турция.
За царския орел са осъществени дейности насочени към опазване,
подпомагане и проучване на националната популация на вида, мониторинг, директна
охрана и изкуствено подхранване на отделни гнездящи двойки в района на Сакар.
Грижи за залесените в предходни години дървесни видове подходящи за гнездене на
царски орли. Образователни и информационни дейности.
Редовното наблюдение на гнездящи двойки царски орел в Сакар се
извършва традиционно и през тази година. За съжаление тенденцията за
намаляването на успешно гнездящите двойки в Сакар, както и техния гнездови успех се
запазва и през тази година. На фона на тази негативна тенденция числеността на вида в
страната се увеличава и през 2020 достига около 35 заети гнездови територии. През
тази година е установено още едно изкуствено гнездо поставено от Зелени Балкани в
предходни години, което се използва от двойка царски орли. Гнездото се заема от този
вид, около 10 години след неговото поставяне, като преди това се е използвало за
гнездене от белоопашат мишелов.
През 2020г. продължи отглеждането на стадото каракачански коне, които се
използват за екстензивно пашуване и управление на местообитания на царски орел и
белошипа ветрушка. Животните се отглеждат свободно целогодишно, за управлението
на тревни местообитания, които са ключови ловни територии за белошипата ветрушка
(Falco naumanni) и царския орел (Aquila heliaca). Тези територии са разположени в
района на Защитена Зона ,,Сакар“ част от европейската екологична мрежа НАТУРА
2000, с обща площ от около 1000 дка.
Управлението на тревни местообитания от страна на Зелени Балкани, чрез
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екстензивно пашуване на автохтонните каракачански коне, допринася за поддържане
на тревостоя; оформяне на ландшафта на местно ниво; поддържане на открити
територии с ниска растителност, като ловни територии за хищни птици; осигуряване
на хранителен ресурс за хищни и лешоядни птици при смърт на пашуващите животни
и др. Цялото това направление е новаторски подход за страната ни, като конете се
използват не за селскостопански цели, а за природозащитна дейност. От друга страна
тези дейности допринасят за съхраняване на генетичния ресурс на тази рядка порода и
разширяване на ареала на разпространение на породата. В допълнение отглеждането
на конете е добър образователен инструмент за въвличането в природозащитни
дейности и на доброволци и съмишленици. Като такива в дейността се включват
доброволци и стажанти от СЦДЖ.
В направленията лечение, рехабилитация и освобождаване в природата на
бедстващи царски орли, като част от дейност на Спасителния център, Зелени Балкани
продължава да е водещото звено в страната. През 2020г. в Спасителния Център на
Зелени Балкани в Стара Загора за четвърта поредна година сформираната двойка
царски орли снася. Това определя Спасителния Център като единственото място в
страната, където този вид орли снася яйца на затворено. През 2020г. орлите отново
снасят в специално изградената и оборудвана за тази цел волиера, чието изграждане
започна през 2016 г. За съжаление въпреки наблюдаваните копулации и постоянното
мътене на яйцата от страна на родителите, те не успяват да излюпят малко.
Последващият преглед показва, че яйцата не са оплодени.
През 2020г. Зелени Балкани заедно с партньорската организация – Сдружение
„Природен Парк Сакар“ – изпълнява дейности по проект „Трансхуманция в Сакар“.
Дейностите по проекта подпомагат създаването на подходящи местообитания както за
царския орел и белошипата ветрушка, така и на повечето хищни птици, ловуващи в
открити пространства. Проектът има за цел да развие и приложи трансхуманцията на
домашни животни (коне, крави и овце) в Сакар, като подход за опазване и управление
на нископланинските пасища. В миналото тази практика е била добре позната в Сакар и
Странджа и се основава на редуване на пасищата във високата част на планината през
лятото, и преместването на стадата в ниските части през зимата. Така натискът върху
пасищата в близост до населените места и териториите с инфраструктура ще бъде
понижен, като в същото време ще се подсигури оптимална паша за животните през
различните сезони на годината. Проектът предвижда изграждане на заслон и
заграждения високо в планината (700 – 800 м. надм. вис.), възстановяване на запустели
места за водопой и създаване на противопожарна доброволна фермерска бригада за
защита от летни пожари на пасищни местообитания.
Основните дейности по проекта са:
създаване на изграждане на заслон в по-високите части на Сакар;
местна трансхуманция;
подпомагане на уязвимите пасища чрез наторяване;
възстановяване на места за водопой;
защитата на пасищните местообитания от пожари чрез доброволна
фермерска бригада;
организиране на специализирано обучение за местни фермери.
Във връзка с изграждане на заслон в по-високите части на Сакар сдружение
„Природен Парк Сакар“ – партньор по проекта – предостави имот в близост до село
Лисово - №VI-90. Така животните ще бъдат настанени вечер на много по-безопасно
място, а на сутринта ще бъдат изведени на паша в околностите на селото и по време на
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паша ще достигнат високите части на планината, където ще пасат в специално изграден
електропастир за допълнителна защита.
През август и септември започнахме създаването на заграждение и заслон в
по-високите части на Сакар (700 – 800 м. надм. вис.). Техническото изпълнение се
извършва от Сдружение „Природен Парк Сакар“. Тази година в Сакар лятото беше
изключително сухо, като последният дъжд беше през май. Така че по-високите части,
където е по-хладно и по-влажно, се оказаха изключително важни за осигуряване на
паша на животните в края на лятото. Това потвърждава необходимостта от
трансхуманцията, особено през сухия период на годината.
През август беше извършено преместването във високите части на планината
на около 30 крави и 20 каракачански коне. Тук вегетацията на растенията се забавя
поне с месец и свежата трева остава по-дълго. Предварително е извършен
ветеринарномедицински преглед на животните, за да се изберат подходящи животни
за трансхумиране. Извършва се обезпаразитяване и се правят ветеринарни прегледи,
за да може животните да са максимално подготвени за престоя си в по-високите места
в планината. В този процес участваха ветеринарни служители на Зелени Балкани и
студенти по ветеринарна медицина от Тракийския университет в Стара Загора. Този
вид дейност предизвика голям интерес сред медиите и имахме голям брой медийни
отразявания. За трансхуманция бяха избрани главно коне от породата Каракачански
кон, които са подходящи да бъдат гледани на открито и да пасат свободно, но също
така имат естествен инстинкт да се предпазят от вълците.
В близост до с. Левка има 3 имота, които са под значителен натиск от паша и се
нуждаят от допълнително торене. В тази връзка е определено временно депо за
оборски тор, откъдето може да се вземе необходимия тор. Този тор трябва да остане
за съхранение поне няколко месеца, за да се избегне замърсяването на пасищата с
нитрати. Торът е от кравеферма, която прилага екстензивна паша и храни животните
главно с местни растителни видове или фуражни растения, отглеждани в района. Това,
в допълнение към ефекта от торенето, ще позволи и разпространението на семена от
растителни видове, типични за региона, които се срещат в местните пасища.
В изпълнение на дейността по възстановяване на места за водопой през 2020г.
са идентифицирани потенциални места за възстановяване, като запустели стари
чешми и кладенци.
Имайки предвид изключително сухия период и липсата на дъжд за повече от
три месеца, всяка опасност от пожар в Сакар е много голяма. В тази връзка през
летните месеци през 2020г. се наблягаше на противопожарните дейности за защита
на пасищата. Автомобил 4х4, собственост на Зелени Балкани, е оборудван с
необходимите средства - контейнер за вода, пръскачка, помпа, пожарни маркучи,
инструменти и пожарогасители. Осигурено е противопожарно оборудване за екипа на
проекта като огнеупорно одеяло, дрехи и ботуши. Оборудваният автомобил е
изключително подходящ за региона на Сакар, тъй като е възможно да се стигне до
отдалечени места с труден достъп и в същото време пожарогасителната система, която
е в колата, е подходяща за лесно потушаване на пожари на територии с ниска трева и
храсти, които са най-често срещаните пожари в Сакар. През този период е обичайна
практика да се предизвиква пожар от искрите при използване на някои
селскостопански машини. За съжаление причината за пожара през август беше
изхвърлена цигара от шофьор на камион близо до турския граничен пункт. Огънят се е
разпространи около 3000 - 4000 ха, а екипираният автомобил беше използван от екипа
за потушаване на пожара около имоти на Зелени Балкани. След пожара имахме
сериозни медийни отразявания, където споделяхме щетите върху тревните
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местообитания и оставянето на много домашни животни без паша.
Беше проведено двудневно учебно посещение в периода 09-10.11.2020г. с
фермери от Сакар във ферми в Централен Балкан и Родопите, в които се извършват
традиционни практики за сезонни пасища на животни и пасторализъм. Където
фермери пасат животните си през лятото в райони с голяма надморска височина. Така
фермерите от Сакар получиха опит от първа ръка в положителния ефект от
трансхуманцията.
2.3. ЛОВЕН СОКОЛ
Работата на Зелени Балкани по реинтродукцията на ловния сокол (Falco cherrug)
в България през 2020 г. се изпълнява основно в рамките на проект „Завръщане на
ловния сокол в България”. Проектът се финансира от Mohamed Bin Zayed Raptor
Conservation Fund. Допълнителен принос за програмата са и средствата, привлечени
от ЗАД „Армеец“, осигурени като част от инициативата „Да върнем ловния сокол в
България”- 0,50 стотинки от всяка сключена полица „Каско на МПС” се даряват в
подкрепа на инициативата на Зелени Балкани за възстановяване на популацията на
ловния сокол в България. По този начин, със съдействието на Компанията, стотици
български граждани подкрепиха работата ни за завръщането на този изчезнал вид.
Дейностите целят завръщането на ловния сокол като гнездящ вид у нас, чрез
събиране и размножаване на двойки ловни соколи в Спасителния център за диви
животни на Зелени Балкани и освобождаване на малките им по метода на
адаптационните волиери (хак). 9 бяха двойките ловни соколи в Спасителния център
през 2020г. Снесени бяха общо 55 яйца, от тях успешно се излюпиха 13 малки, които
и тази година бяха освободени посредством специално изградена от екипа ни
методика, включваща адаптационна волиера. Общо 11 гнезда за диви двойки ловни
соколи бяха поставени от екипа ни на терен. През 2020г. за първи път приложихме
метод, при който гнездата бяха изградени с метална конструкция. Осъществявано е
редовно наблюдение на терен в района на реинтродукция. Птиците са редовно
подхранвани през периода началото на май - края на юли. В четирите хака, създадени
за връщането на вида са монтирани камери, с цел мониторинг за адаптацията на
младите птици.
И през 2020г. екипът ни наблюдава редовно първата сформирана двойка на
вида, в резултат на програмата за реинтродукция (и понастоящем единствена
известна). Двойката загнезди през 2018г. като бе сформирана от птици, освободени от
Спасителния център. Наблюдението в района допринася за превенция на заплахите,
които биха могли да повлияят негативно на гнездовия успех на двойката. Мониторинг
за скитащи птици е реализиран през цялата година в района на връщане на вида и
периметъра от 40 км около него – в Горно-Тракийската низина. Установени са
преминаващи отделни птици, вероятно от програмата за размножаване, реализирана
от Спасителния център и пуснати през периода 2013 – 2020г.
Проведени са редица презентации за популяризиране на вида, сред които
такива в Професионалната гимназия по ветеринарна медицина, Тракийски
университет, Природо-математическа гимназия.
2.4. БЕЛОШИПА ВЕТРУШКА
През 2020г. продължава и активната работа за опазването и проучването на
белошипата ветрушка в България, както и подпомагането на процеса за повишаване
на числеността на популацията ѝ, с цел заемането на нови територии. Дейностите са
основно по проект ,,Дългосрочни консервационни мерки за опазването на световно

Годишен отчет 2020 г

19

застрашените царски орел и египетски лешояд, както и на други приоритетни видове
в ЮИ България” - BG.NAF.79 – Царски Орел II (Сакар), споменат по-горе, благодарение
на който стана възможно плавното преливане между приключилия през 2017г проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360 – и стартиралия в края
на отчетната година нов – „По-добър живот за белошипата ветрушка в югоизточните
Балкани - акроним: Живот за белошипата ветрушка LIFE19 NAT/BG/001017“.
Поддържането и опазването на съществуващите колонии в България стана
възможно и благодарение на доброволния труд и ентусиазма, както на екипа от
„стария“ проект, така и на много други доброволци.
Основните дейности преди и по време на размножителния сезон бяха
насочени към:
- поддържане и мониторинг на успешно възстановената колония белошипи
ветрушки в Левка, част от НАТУРА 2000 зоната Сакар;
- провеждане на мониторинг на вида въз основа на който да се планират
консервационни мерки;
- подкрепа растежа на колонията, за да се подпомогне дисперсията и
естествената реколонизация на вида в съседни Натура 2000 зони;
- стопанисване и функциониране на Модула за освобождаване и адаптация на
белошипите ветрушки и Център за Природозащитни Дейности, част от Модула.
В колонията са установени над 20 гнездящи двойки, които използват
специално поставените за целта изкуствени гнездилки. Успешно излетели са над 60
малки. Полевите изследвания сочат, че в района на Сакар или близки съседни
територии има поне още едно потенциално гнездово находище на вида, в което
гнездят птици произхождащи от колонията в Левка. Вероятната численост е около 5
двойки. Птици от тази неизвестна колония, регулярно посещават колонията в Левка и
могат да бъдат наблюдавани по време на подхранване и редовния мониторинг.
През 2020г. продължава проследяването със сателитен предавател на
белошипата ветрушка произхождаща от колонията на вида на територията „ЛУКОЙЛ
Нефтохим Бургас” АД. Птицата е маркирана през 2018 г., и от тогава тя ежегодно
мигрира до Африка и обратно до района на Бургас, където се размножава успешно.
Стабилната численост на редките белошипите ветрушки на територията „ЛУКОЙЛ
Нефтохим Бургас” АД се запазва и през тази година. През 2020г. са регистрирани и
първите опити за загнездване на белошипи ветрушки в двора на Спасителния Център в
Стара Загора, където през предходните години от екипа са извършени пилотни
освобождавания на птици. Така гнездовите местообитания на вида в страната са поне
3 или 4 (включително едно предполагаемо находище в района на Сакар или близки
съседни територии).
В края на отчетната година стартира и новият проект – „Живот за белошипата
ветрушка LIFE19 NAT/BG/001017“. Изпълнява се съвместно с асоциираните
бенефициенти: Гръцко дружество за защита на природата; Университета в Тесалия
(Лаборатория по управление на екосистемата и на биологичното разнообразие) –
Гърция.
Главната му цел е да се разшири територията на гнезденето на белошипата
ветрушка, като се осигури наличие на независими колонии, а за да се случи това,
трябва:
- да се спре намаляването и да се подобри консервационния статут на
белошипата ветрушка не само в България и Гърция (особено в зоните на

Годишен отчет 2020 г

20

НАТУРА 2000), но и по целите югоизточни Балкани;
-

да се заздравят, стабилизират и да се увеличат новосформираните колонии
на белошипа ветрушка от Зелени Балкани в България - ЗЗ Сакар BG0002021;
- да се подпомогне естественото разпространение и реколонизацията на
белошипа ветрушка, като и да се подкрепят други новооткрити колонии в
България и други места;
- да съберат данни и да се подпомогне опазването на разпръснатите
колонии в различни държави в югоизточните Балкани;
- да се демонстрира и да се насърчи допълнително, устойчивото управление
на обработваема земя на ключови ловни местообитания на белошипата
ветрушка в България;
- да се пренесе опита, да се доразвият и да се подобрят най-добрите
практики за подсилване на белошипата ветрушка в България и Гърция и да
се предаде опитът от други европейски държави и проекти LIFE;
- да се сравнят ефикасността, разхода и резултатите от два метода на
освобождаване (освобождаване на млади спрямо
забавено
освобождаване на птици на една година) на пробна територия в България.
През 2020г., проектът е в самото начало и все още не са изпълнени много от
дейностите. Създаден е екип на проекта, подписани са Партньорски Споразумения с
двата партньора. През месец октомври е проведена встъпителна среща за представяне
на проекта пред широката общественост, която е съчетана с тържеството по случай 25
годишнината на Спасителния център за диви животни. Закупена е сграда и терен за
изграждане на адаптационна клета на птиците за освобождаване в с. Левка, с цел
подсилване и укрепване на съществуващата колония.
През 2020г. МОСВ одобри План за действие на белошипата ветрушка, който е
ключов документ за опазването на вида в България. Плана е разработен от Зелени
Балкани.

2.5. ЧЕРВЕНОГУША ГЪСКА
И през 2020г. дейностите ни за опазването на вида се осъществяват по проект
„Дългосрочна консервация на популацията на световно застрашената червеногуша
гъски в основните й зимовища в света“, благодарение на помощта на EECONET Action
Fund, Фондация EURONATUR, Франкфуртско Зооложко дружество и Комитета Против
Убийството на Птици – Германия.
Целта е опазването на вида в основните му зимни местообитания чрез
осигуряване на възможности за хранене, намаляване на безпокойството и
предотвратяване на бракониерството. Като съпътстващи дейности е стопанисването
на 103,46 ха земеделски земи в района на Северна Добруджа, по начин, гарантиращ
места за спокойно хранене през зимата, както и мониторинг, образователни и
информационни дейности, насочени към опазването на вида.
Изпълнените дейности през годината включваха:
- регулярен мониторинг – общо 6 посещения за период от по 2 - 3 дена.
Резултати: макс. численост на червеногушите гъски е отчетена в края на
януари – 500 червеногуши гъски в района на Приморска Добруджа и 15 000
големи белочели гъски в района на Атанасовско езеро. Запазване на
тенденцията за по-ниска численост на гъските на север в сравнение с тази
на юг;
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-

проведен е оглед на посевите и състоянието на нивите – 103,46 ха –
собственост на Сдружението, като подготовка за следващия зимен сезон;
събрани са общо 92 проби от екскременти и предадени за
паразитологичен анализ в лабораторията на катедра Ветеринарна
микробиология, инфекциозни и паразитни болести към Тракийския
университет, Стара Загора;
регистрирано целенасочено прогонване на гъски от ниви в района около
Бургас.
изготвено и изпратено Становище до МОСВ относно предложения за
промяна на режими на ЗЗ Дуранкулак и ЗЗ Шабла-Езерец – подкрепено
въвеждане на зона без лов около езерата.
изготвени и качени на сайта на организацията 10 новини за проведените
дейности.
маркирана една голяма белочела гъска със сателитен предавател в района
около Атанасовско езеро, който птицата успява да свали след 3 дни.
част от образователните дейности за червеногушата гъска, които
провежда проект „Натура 2000 в България – Нови хоризонти“ LIFE17
GIE/BG371 е отбелязване на Деня на Влажните зони в района на Шабла и
Дуранкулак заедно с деца от ОДК – Шабла и ученици от Каварна. Макар
районът на Североизточна България да е емблематичен за червеногушата
гъска, ние използваме отбелязването на Деня на влажните зони в Пловдив
и Раднево, за да разкажем повече за този защитен вид посредством макети
и банери.
образователни презентации за червеногушата гъска бяха представяне през
годината, когато противоепидемичните мерки позволяваха – главно през
топлите месеци. Ученици от училища и деца от детски градини в Пловдив,
София, Стара Загора, по време на фестивал в Казанлък, читалище в с. Ягода,
бяха запознати с основните дейности по опазване на вида.
изготвен обобщен доклад с резултати от проведените дейности и
постигнатите резултати.

2.6. БЯЛ ЩЪРКЕЛ
Работата ни по опазване на вида се изразяваше в дейности по две
направления:
– подпомагане на бедстващи птици осъществявано от СЦДЖ (информация за
дейностите в Годишния отчет на СЦДЖ);
– биоконсервационни и информационни дейности, изпълняване главно в
района на Белозем – Европейското село на щъркелите в България, където през
2020г. бяха изпълнявани четири проекта.
„Възстановяване на водно тяло в хранителните територии на белия щъркел в
района на Белозем“ е проект финансиран от Фондация EURONATUR. Основната идея е
създаване на водоем в землището на с. Чалъкови, община Раковски, като по този начин
се разшири и обогати хранителната територия на местната популация на белия щъркел.
Основните дейности по проекта, освен предвидения за изграждане на водоем, е и
поддържането на влажни и сенокосни ливади в землищата на с. Белозем и с. Чалъкови,
с помощта на закупения по проекта трактор. През отчетната година е подадена молба
към Община Раковски за отдаване на имота и са стартирани процедури по разделяне
на имота, по смяна на НТП и вида собственост, които в момента са в ход да ни ги
предоставят за пет години за стопанисвнае. Поддържат се двете ливади в землището
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на Белозем, чрез окосявани с шредера, който е предоставен от нас на кметство
Белозем.
Вторият проект – „Подкрепа за развитие на екотуризъм в Белозем“ – е
насочен към обогатяване на туристическата инфраструктура в района на Белозем.
Целта е изграждане на диорама в туристическия информационен център. През 2020г. е
изготвен проект на диорамата и са конструирани отделните елементи.
Следващият проект от направлението е „СмартСторкБелозем – развитие на
гражданската наука за щъркелите в Белозем – Европейско село на щъркелите в
България“. Целите на проекта включват развитие на гражданската наука за мониторинг
на щъркелите в с. Белозем и повишаване капацитета на екипа на информационния
център в с. Белозем. Дейностите включват изготвяне на мобилно приложение за
мониторинг на щъркелите в с. Белозем, а за повишаване на професионалните умения
на екипа на инфо-център „Белозем-Европейско село на щъркелите“ са предвидени
учебни пътувания до други центрове и музеи с природна тематика. През отчетната
година е завършен специален модул – „Щъркелите в Белозем“ – към мобилното
приложение СмартБърдсПро на БДЗП. Проведени са две обучения за деца в Белозем –
в НЧ Просвета и ОУ Гео Милев, както и едно онлайн обучение за доброволци на Зелени
Балкани. Проведени са три учебни пътувания на екипа на информационния център –
до СЦДЖ, до Модула за освобождаване на белошипи ветрушки и до Регионалния
Природонаучен музей в Пловдив.
Следващият проект е „Развитие и прилагане на общ екотуристически продукт
в Белозем – Европейско село на щъркелите в България“. Сред целите, заложени в
проекта са популяризиране на ключови местообитания на щъркелите – ливади и
оризища като част от маршрута около Белозем, с цел развитие на екотуризма в района,
както и повишаване капацитета на местни заинтересовани страни за развитие на
екотуризъм.
В предвидените дейности са:
изготвяне на туристически пътеводител за с. Белозем;
изготвяне и поставяне на информационни табели за основните обекти за
екотуризъм в Белозем;
провеждане на работна среща с местни заинтересовани страни за
развитие на екотуризъм в Белозем.
През 2020г. е събрана нужната информация и е подготвен туристически
пътеводител за с. Белозем – Европейско село на щъркелите. Отпечатани 500 броя от
пътеводителя, който е двуезичен – български и английски. Изготвени и поставени са 6
информационни табели за различните обекти в и около с. Белозем.
2.7. ПРИЛЕПИ
През 2020г. сигналите за ранени прилепи или прилепни колонии, които сме
получили са повече от 50 от цялата страна. Обичайно през летния сезон получаваме
най-много сигнали за прилепи, обитаващи сгради. Често, подаващите сигнали към нас,
желаят да премахнат на всяка цена защитените видове. Специалистите от Групата за
опазване на пещерите и прилепите към Зелени Балкани провеждаме множестно
консултации, като в резултат на това са спасени буквално десетки колонии. Бедстващи
или ранени индивиди се насочват към Спасителния център за диви животни, като 24
индивида са били приети в него. Сред тях 6 ръждиви вечерника (Nyctalus noctula), 7
средиземноморски прилепчета (Pipistrellus kuhlli), 14 кафяви прилепчета
(Pippistrellus).Важна част от устойчивото опазване на прилепите са образователните и
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информационни кампании. Eкипът на проект „Натура 2000 в България – Нови
хоризонти” отбеляза Нощта на прилепите с партньори в няколко населени места Поморие, Стара Загора, Бургас с БФБ, Враца с ДПП „Врачански Балкан”, Русе,
благодарение на РИМ Русе/Екомузей с аквариум и Туристическо дружество "Приста",
Сливен с ДПП „Сините камъни”, Варна, благодарение на Калояна Косева и Обществен
център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР), Ловеч с община Ловеч,
Пловдив, Благоевград, благодарение на РИМ Благоевград. Няколко образователни
институции сами отбелязаха Нощта на прилепите с наша подкрепа. Това е целта на
тази кампания – всеки в своето населено място да отбележи празника. Ето и
населените места: Приветстваме учениците и техните преподаватели от Националната
ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград, които сами организираха Нощта на прилепите в
своето училище.
Припомняме, че всички прилепи са защитени от закона. При сигнали
уведомявайте съответните РИОСВ, с които сме в постоянна връзка. Извършването на
проверки на място се осъществява само от експерти, разполагащи със специализирано
разрешително от МОСВ.
2.8. КИТОПОДОБНИ БОЗАЙНИЦИ
Работата по защитата на черноморските китоподобни бозайници за периода на
отчета се осъществяваше чрез три спечелени проекта: „Мониторинг и смекчаване
приулова на китоподобни в български води“, „Подкрепа за изпълнението на РДМС в
Черно море чрез създаване на регионална система за мониторинг на китоподобните
бозайници (Д1) и мониторинг на шума (Д11) за постигане на ДЕС“- CeNoBs и
„Разпространение и численост на китоподобните в българските териториални води на
Черно море 2020“.
Проект „Мониторинг и смекчаване приулова на китоподобни в български води“
цели намаляване на загубите на популациите при черноморските китоподобни, чрез
провеждане на мониторинг върху приулова при риболов на калкан и тестване ползването
на пингъри като смекчаваща мярка. През отчетната година е осъществено е тестване на 3
модела пингъри – 10 kHz и 70 kHz на FutureOceans и 10 kHz на PAL. През пролетта в
проучването участват 4 рибарски кораба – 2 опериращи в Северното Черноморие и два в
южното, които ползват общо 82 760 м мрежи за калкан. През лятото в проучването
участват два кораба от северното Черноморие, а общата дължина на ползваните мрежи
за калкан е 71 800 м.
През пролетта са регистрирани приулови улов в рибарските мрежи на морски
свине/муткури (Phocoena phocoena relicta) – 6 индивида; една афала (Tursiops truncatus
ponticus) и два обикновени делфина. Приулов е наблюдаван както в мрежите с пингъри
FO – 2 муткура, така и в контролните мрежи без пингъри – 4 муткура; 1 афала и 2
обикновени делфини. Приулов не е наблюдаван в мрежите с пингъри PAL.
През лятната риболовна кампания, нивото на приулови отбелязва увеличение –
регистрирани са общо 37 муткура и 1 обикновен делфин. 10 муткура и 1 обикновен
делфин от тях са заплетени в мрежите, които са част от тестването на пингъри PAL, а 26
муткура са в контролните мрежи.
Събраните данни са стандартизирани и анализирани чрез няколко статистически
теста, които показват, че няма статистически значима разлика между резултатите от
активните и контролните мрежи. Нужни са още няколко опита за да има статистически
значими резултати за пингърите от типа PAL, които са планирани за 2021 г.
Предвидените дейности по втория проект – „Подкрепа за изпълнението на РДМС
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в Черно море чрез създаване на регионална система за мониторинг на китоподобните
бозайници (Д1) и мониторинг на шума (Д11) за постигане на ДЕС“- CeNoBs – са:
мониторинг върху приулова на китоподобни при риболов на калкан;
проучване на взаимодействието между рибарството и китоподобни чрез
стандартни анкети;
самолетно проучване на численост и разпространение на китоподобни в
Черно море;
пилотно проучване на шума в морска среда.
През 2020г. е проведено проучване на нивата на приулов на китоподобни при
риболов на калкан. Регистрирани са общо 47 приуловени китоподобни – 43 муткура, 3
обикновени делфина и 1 афала. Проведено е проучване чрез анкети за взаимодействието
между рибарството и китоподобните – 3 анкети с рибари по българското крайбрежие на
Черно море. Екипът е взел участие в две онлайн обучения – едно за проучване и
мониторинг на шум в морска среда и второ за анализ на резултати от самолетни
проучвания на китоподобни. Проведена онлайн среща за обсъждане на предложение за
прагови стойности на критериите по дескриптор 1 Биоразнообразие, китоподобни.
Основните дейности по третия проект включват провеждане на експедиции с
плавателен съд /яхта/ за проучване на разпространение и численост на китоподобните
в българските териториални води на Черно море – една през май/юни; втора през
юли/август и трета недовършена през ноември/декември. Събраните данни трябва да
допълват каталога за фото-идентификация на делфини.
Проведена са две експедиции с наети РК Елис и яхта “Калиакрия“. Първата бе в
периода 29 май-2 юни. Цялата зона на българските териториални води с обща площ 6 358
кв. км. е покрита чрез 13 трансекта с обща дължина 458 км. В рамките на 5 дни с добри
условия за наблюдение (слаб вятър и вълнение) бяха покрити 444 км от планираните
трансекти. Регистрирани бяха 136 наблюдения на китоподобни с общо 206 индивида.
Най-многобройни бяха наблюденията на морски свине/муткури (Phocoena phocoena
relicta) – 125, а на обикновени делфини (Delphinus delphis ponticus) – 10 и афали (Tursiops
truncatus ponticus) – 9.
Втората експедиция се проведе в периода 29 юли-2 август. В рамките на 4 дни
бяха покрити 423 км от планираните трансекти с регистрирани 55 наблюдения с общо 128
индивида. През лятото най-чести бяха наблюденията на афали (Tursiops truncatus ponticus)
– 27 наблюдения със 72 инд., следвани от морски свине/муткури (Phocoena phocoena
relicta) – 17 наблюдения и 26 инд., а най-редки бяха срещите с обикновен делфин
(Delphinus delphis ponticus) – 11 наблюдения и 30 инд.
В края на ноември е стартирана и трета експедиция, която обаче е прекъсната и
не е довършена в рамките на календарната година поради неблагоприятни условия.
Данните са обработени със стандартния софтуерен пакет за анализиране на
трансектни проучвания с отчитане на разстоянията - Distance 7.3. Получени са следните
резултати:
Проучване през май/юни:
- черноморски муткур (Phocoena phocoena relicta) – плътност 0.7689 инд./кв.
км.; численост 4 889 (3134 – 7626; CV=21.56%, 95% CI)
- черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) – плътност 0.09575
инд./кв. км.; численост 609 (212 – 1 746; CV=53.71%, 95% CI)
- черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus) - плътност 0.12448 инд./кв.
км.; численост 791 (319 – 1 961; CV=45.02%, 95% CI).
Проучване през юли/август:
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-

черноморски муткур (Phocoena phocoena relicta) – плътност 0.15583 инд./кв.
км.; численост 991 (416 – 2360; CV=42.62%, 95% CI)
- черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) – плътност 0.2259
инд./кв. км.; численост 1 436 (634 – 3 252; CV=40.83%, 95% CI)
- черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus) - плътност 0.66835 инд./кв.
км.; численост 3 447 (1 686 – 7 046; CV=35.22%, 95% CI).
Добавени са 5 индивида афала към каталога за фото-идентификация на делфини
в резултат от събраните данни по време на лятната експедиция.
Поддържана е база данни за случаите на изхвърлени на брега мъртви
китоподобни по българското крайбрежие – регистрирани са общо 137 случая за
годината.

3. СРЕДНО-ЗИМНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА ВОДОЛЮБИВИТЕ ПТИЦИ
Среднозимното преброяване на водолюбивите птици е международна
инициатива, организирана от Wetlands International. Целта на преброяването е
установяване на тенденциите в числеността на популациите на водолюбивите птици. Това
от своя страна е отправна точка за планирането на мерки за тяхното опазване.
И през 2020г. преброяването се провежда съвместно с представители на
Регионалните инспекции по околната среда и водите и басейновите дирекции,
представители на Национален парк „Централен Балкан” и Българската орнитологична
централа към Института по зоология при БАН, колеги от други НПО. Данните от
преброяването са представителни, а методиката е в съответствие на изискванията на
Изпълнителната агенция по околна среда и Националната система за мониторинг на
биологичното разнообразие. Установяването на числеността, динамиката на популацията
на зимуващите в България водолюбиви птици, както и влажните зони, които обитават са
от голямо значение за определяне на мерките за тяхното опазване.
Преброяването се проведе в периода от 9-ти до 12-ти януари. От страна на
Зелени Балкани участие взеха 6 екипа или отделни експерти, като проведоха
мониторинг на 24 обекта, като това включва 17 езера и язовири и 3 участъка от реките
Тунджа и Марица, както и няколко влажни зони от друго естество. След обработка на
данните имаме следните резултати: констатирани са 97 вида птици с обща численост 29
157; от тях водолюбивите са 27 372.
Най-голям брой птици са наблюдавани на Поморийско езеро – над 11 хил.
Забелязва се ясна тенденция към намаляване числеността на наблюдаваните
птици, както във вътрешността на страната, така и в големите крайморски езера.

III. ОПАЗВАНЕ “EX SITU” - СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ
Опазване на биоразнообразието “EX SITU” е едно от основните направленията в
нашата дейност. То се осъществява от специализираното ни за целта звено – Спасителния
център за диви животни. Голяма част от дейността му се осъществява с доброволното
съдействие на стотици симпатизанти в цялата страна, а истинската ценност е значимата
промяна в мисленето на хората, докоснали се по една или друга причина до дейността на
Центъра и неговите пациенти. С натрупания опит и наличната инфраструктура,
Спасителният център за диви животни на Зелени Балкани продължава да бъде водещо
звено в областта, а пациенти в Центъра се приемат от цялата страна.

Годишен отчет 2020 г

26

През 2020г., Спасителният център навърши 25 години! Четвърт век, изпълнен с
много работа, предизвикателства, успехи, неуспехи, малки и големи победи, много
приятели и съмишленици! Като цяло, това бе година на предизвикателства, но и повод за
празнуване, защото 25 години за един човешки живот са малко, но за зараждането и
реализирането на една идея са повод за гордост!
През 2020г. общо 1819 са всички регистрирани в амбулаторията на Спасителния
център на Зелени Балкани пациенти. В това число, освен пациентите от реанимация, се
включват и всички излюпени малки в пределите на Центъра, както и постъпилите за
карантина в рамките на реинтродукционните ни програми лешояди от няколко вида.
Ветеринарните лекари на Центъра са извършили общо 53 операции, от които
остеосинтезите са 22, ампутациите са 31. В следствие на тези манипулации, 2 са
освободените пациенти, а 12 са тези, които са останали за волиерно отглеждане или са
пренасочени към зоопаркове или Спасителни центрове извън страната. Освен по
хирургичен път, в някои от случаите, нараняванията на костите могат да зарастват и под
превръзка. Така, именно, успяхме да излекуваме и освободим общо 21 пациента на
Центъра.
През 2020 г. Спасителният център стана дом на 621 диви сирачета, 325 от които
бяха успешно отгледани и освободени в природата. И тази година, с все така отлични
резултати, продължихме да прилагаме методът на подлагане на диви сирачета на
приемни двойки родители в Спасителния център. За целта, освен семействата на
керкенези, сови, кукумявки, лешояди, обитаващи Спасителния център, на екипа се налага
да прибягва до „помощта“ на диви птичи семейства, като синигери, врабчета, лястовици.
РАЗМНОЖИТЕЛНА ПРОГРАМА
В размножителната програма на Центъра са включени брадати, черни, белоглави
и египетски лешояди, забулени сови, керкенези, кукумявки, белошипи ветрушки, ловни
соколи, царски орли, които освен собствените си малки, осиновяват и приетите диви
сирачета, като поемат и голяма част от грижата по тях. През 2020 г-в Центъра имаме
излюпени общо 114 птици, 83 от тях са освободени в природата, а останалите са
включени в размножителни програми, настанени в Спасителния център или в
зоопаркове в чужбина.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СПАСИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА 2020 ГОД.
От общо 1819 регистрирани през 2020 година животни, 782, или, близо 43%, бяха
освободени в природата, като, естествено, при определяне на мястото, се съобразихме с
изискванията на всеки вид.
ПРОГРАМИ ЗА ПОВТОРНО ВРЪЩАНЕ В ПРИРОДАТА
Белошипа ветрушка. От 3 двойки белошипи ветрушки в Спасителния център,
бяха излюпени 12 малки. Всички те бяха освободени в района на Спасителния център,
посредством специализирана адаптационна волиера. В края на 2020 започнахме работа
по новия проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017.
Ловни соколи. 9 бяха двойките ловни соколи в Спасителния център през 2020
година. Снесени бяха общо 55 яйца, от тях успешно се излюпиха 13 малки, които и тази
година бяха освободени в рамките на проект „Завръщане на ловния сокол в България“,
посредством специално изградена от екипа ни методика, включваща адаптационна
волиера. Общо 11 гнезда за диви двойки ловни соколи бяха поставени от екипа ни на
терен!
Големи лешояди. В рамките на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE14
NAT/BG/649 16 черни лешояда минаха през центъра, 5 от които за рехабилитация и
лечение, а останалите, за период на карантина, като новопостъпили по програмата за
реинтродукция . От белоглавите лешояди, общо 7 са постъпили за лечение и карантина в
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центъра. Пет от тях са дарение за българската природа, излюпени в зоопаркове в Чехия и
Германия. Двойката брадати лешояди в Спасителния център, не без помощта на екипа
ни, излюпи и отгледа две малки, което само по себе си е прецедент, тъй като обикновено
двойките отглеждат по едно малко! За пръв път от доста години насам, двойката
белоглави лешояди в Спасителния център, също се сдоби с едно малко, което отгледаха
успешно и вече е във волиера в ПП „Сините камъни“, на път към свободата!
Египетски лешояди. Тази година, за пръв път, в Центъра имахме три двойки от
този вид, двете от които - размножаващи се! Тези двойки излюпиха общо 2 малки, които
бяха освободени в рамките на проект „Нова надежда за египетския лешояд“.
КАМПАНИИ
Заради пандемичната обстановка и наложените ограничителни мерки, тази
година в Спасителния център посетителите бяха едва 139. За сравнение, предходните
години сме се радвали на над 3 000 човека, повечето от които деца и ученици.
Ограничението наложи и липсата на всякакви фестивали, кампании и събори, на които
традиционно екипът ни присъства и представя своята дейност! Прекратени бях и
презентациите по училища и университети, също превърнали се в запазена марка на
екипа ни!
ДАРИТЕЛСТВО
Благодарим на всички наши дарители, които, въпреки трудностите, които ни
поднесе 2020 г. продължиха да вярват в нас и да ни подкрепят!
Благодарим на всички, които ни помогнаха, дарявайки средства за ранените
диви животни: Юлиана Благоева Георгиева, Ели Мирославова Бахчеванова, Венета
Димитрова Гайдарджиева, ОУ Хр.Смирненски – Карнобат, Актавист 38, Шуерм Колева,
Емилия Тодорова-Петкова, Юлия Зарев, Фани Демирева, Ивайла Нарцис Златанова,
Мариана Михалкова, Неда Джарова, Десислава Тодорова Грънчарова Драгнева,
Димитър Младенов Иванчев, Даниела Симеонова Тонева, Никола Александров, Савина
Димитрова Станчева, Михаела Иванова, Гергана Александрова Вълкова, Любина
Николаева Иванова, Даниела Симеонова Тонева, Златка Томова Маринова, Татяна
Евгениева Цветанова Панкева, Габриела Любомирова Цанова, Захарий Христов
Захариев, Лилия Тошкова Гочкова, Николай Найденов, служителите на Контур Глобал
Марица Изток 3, Рая Калинова Стоилова, Любина Николаева Иванова, Десислава
Денева Стоянова, Георги Соколов, Елица Стоянова Стоянова, Илияна Славчева
Караланова, Деница Николаева Спирова, Ралица Георгиева Великова, Димитър Стоянов
Вучев, Лиляна Стоянова Манчева, Ирина Стефанова Иванова, Петко Радославов Анчев,
Александър Владимиров Атанасов, Диана Иванова Колева, Велимира Кънчева,
Борислава Владимирова Илиева, участници в кампанията за дарителство по
ведомост, както и посетителите, дарили средства в касичките на Спасителния
център.
ДОБРОВОЛЧЕСТВО
Каквото и да кажем за нашите доброволци, то винаги ще е крайно
недостатъчно, за да изразим благодарността си към тях!
Ето ги и тези, които ни помогнаха през 2020: Яна Андонова, Симеон Петров,
Евгени Петров, Дейвид Вълчев, Ния Димитрова, Калин Тодоров, Калоян Лазаров,
Тихомир Тодоров, Георги Рашев, Семен Тарапата, Юлия Александрова, Божидар
Джапунов, Елена Господинова, Елена Бабачева, Нели Цанкова, Руска Игорова, Валентин
Петров, Деница Петкова, Тетяна Канивец, Диляна Терзиева, Милица Теодорова,
Калояна Косева, Мария Димитрова, Иван Прокопиев ,Траян Василев, Алиан Вълчев, Петя
Димова, Даниел Гаджаков, Величка Манолова, Петър Петров, Михаела Илиева, Доц.
Галина Симеонова, доц. Звезделина Киркова, Доц. Владимир Петров, Д-р Кирил
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Димитров, Джордж Хъджис, Джо Хъджис, Илейн Филипс, Йоанна Ганчева, Стилиан
Атанасов, Радост Атанасова, Татяна Кръстанова, Яселин Виленюв, Езра Маккензи,
Сандрин Лолкок, Дипи С, Катерина Господинова, Свилен Първанов, Божидар Динков,
Тейлър Фъргюсън, Мартин Койчев, Леон Крук, Джесика Маккензи, Йоан - Лука Чироне,
Цветомила Цанина, Евморфия Иванова, Вабона Фарук, Тарил Ал Джазми, Теодор
Пелтешки, Арифул Ислам, Келли Пасси, Марчена Абаджиева.
ОБУЧЕНИЯ И ПРАКТИКИ
И през 2020г. Центърът бе партньор на Министерството на образованието и
науката по проект „Студентски практики“. По време на нашето участие в него, над 70
студента от Ветеринарномедицинския, Аграрния и Стопанския факултет на Тракийски
университет, Стара Загора, и Ветеринарно медицинския факултет на Лесотехническия
университет, преминаха на практика при нас. А през лятото имахме 20 ученика от НПГВМ
„И.Павлов“ на производствена практика, както и студенти по ветеринарна медицина,
провеждащи задължителния си летен стаж в амбулаторията на Центъра.
МАТЕРИАЛНА БАЗА, СТРОИТЕЛСТВО И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
На площ от 14 декара са разположени над 75 съоръжения, 17 помещения, 2
басейна за водолюбиви птици. Нуждите на Центъра се обслужват от две бази,
разположени на разстояние една от друга и условно разделени на Рехабилитационна и
Размножителна част.
Над 250 са камерите за видеонаблюдение, монтирани и поддържани единствено
от екипа ни.
ЦЕНТЪРА ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ МУ
И през 2020г. продължихме работата си на терен, неизменно свързана с
дейността на екипа ни.
Като в нея, отново присъстваха - освобождаването чрез
адаптационни волиери на птици излюпени и/или отгледани при нас; участието ни в
дейностите по реинтродукция на египетския лешояд в Източни Родопи и района на
Провадийското плато; съдействието на екипа ни в дейностите по черния лешояд в
Източни Родопи, ПП „Сините камъни“ и ПП „Врачански Балкан“, дейността на Зелени
Балкани в европейското село на белия щъркел – Белозем; работата ни по монтирането на
гнезда за диви двойки ловни соколи; подхранването на дивеча в района на
адаптационните волиери за ловни соколи през зимата.
МЕДИИТЕ ЗА НАС
През 2020г. присъствахме в медийното пространство 323 пъти, отразени в
различни статии, репортажи и новини в различни месни, национални, електронни и
печатни издания, блогове.

IV. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ, МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ
На 15-16.10.2021г. гръцкият партньор – Evros Delta and Samothraki PA – по
проект „Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими
влажни зони на Черноморския басейн“ (BioLearn), организира онлайн семинар.
Основната цел на тази среща беше да се обмени информация, опит и знания относно
текущото състояние на влажните зони във връзка с отпадъците, както и начините за
справяне с този проблем чрез информация и образование. Зелени Балкани представи
текущото състояние на отпадъците в Поморийско езеро, с кратко представяне на
влажната зона, както и различните регистрирани видове отпадъци.
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През месец ноември беше проведен двудневен он-лайн семинар на тема
„Тълкуване на специфични знания за местните общности в защитени зони: Опит в
областта на проекта BioLearn“. Основната цел на тази среща беше да се обменят добри
примери и ноу-хау между партньорите за техните знания и опит в управлението на
влажни зони, регистрирани като Рамсарски обекти и част от мрежата НАТУРА 2000 и за
опита на партньорите в обучението на млади хора и организиране на кампании за
информиране на обществеността за защита на биологичното разнообразие във
влажните зони. Освен партньорите по проекта участваха представители на 4 различни
НПО (Българско дружество за защита на птиците, Българска фондация
биоразнообразие, Фондация Виа Понтика), както и 2 експерти от Бургаския университет
"Проф. Асен Златаров".
Екип от LIFE 19 NAT BG 001017 участва във встъпителна среща на всички LIFE
проекти организирана от ЕК – тематична сесия на 17-ти ноември;
На 01.10. участвахме в „Река Марица Биоразнообразие Кръгла маса – реката,
която ни свързва“;
На 07-08.10. екип от LIFE 19 NAT BG 001017 взе участие на срещи на проекти по
програма LIFE организирани от ЕК;
През пролетта взехме участие в Регионална
Зеления пояс;

Балканска

конференция

на

Екип от LIFE 19 NAT BG 001017 на 19.10. взе участие на среща с други
реинтродукционни проекти на територията, проведена на ПП ,,Врачански Балкан“;
Зелени Балкани и проекта Живот за белошипата ветрушка LIFE19
NAT/BG/001017 са съорганизатори на събитието Международна научна конференция
за реинтродукция на видовете СУ „Климент Охридски“, проведено на 06.11. ;
Екип от Зелени Балкани участва в годишната среща на Асоциация Европейски
Зелен Пояс , която е проведена на 5 ноември 2020 г., онлайн;
Екипът на „Трансхуманция в Сакар“ взе участие на Международна
конференция на университетите по Аграрни науки и Ветеринарна медицина в Букурещ,
Румъния: „Agriculture for Life, Life for Agriculture“ – 4-6 юни. Там бе представена статията
„THE IMPACT OF AGRICULTURAL MANAGEMENT PRACTICES ON THE SPECIES COMPOSITION
OF BIRDS IN SOUTH BULGARIA“ – S.YANEVA, T. BILEVA, G. GRADEV.
Екипът на „Светло бъдеще за черния лешояд" LIFE14 NAT/BG/000649 представи
дейностите по проекта през 2020г в общо 6 тематични - 4 международни и 2
национални срещи:
- Пресконференция на СЛРБ относно прилагане на мерки от "Плана за
действие за Черния лешояд";
- Посещение на Зоопарк Злин, Чехия
- Посещение на посланика на Кралство Испания
- International Scientific Conference on Restoration of Conservation-Reliant
Species
and
Habitats
(ResConf
2020);
https://greenbalkans.org/VulturesBack/bg/Zeleni-Balkani-e-syorganizator-namezhdunarodna-konferentsiya-za-reintroduktsiya-na-vidove.p6350
- Bearded Vulture Technical Webinar: Reviewing conservation and research
projects across three continents - https://www.4vultures.org/bearded-vulture-
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technical-webinar/
Екипът на проект "Подкрепа за изпълнението на РДМС в Черно море чрез създаване
на регионална система за мониторинг на китоподобните бозайници (Д1) и мониторинг на
шума (Д11) за постигане на ДЕС”- CeNoBs, взе участие в две онлайн обучения – през
септември 2020 г.
Екипът на проект „Разпространение и численост на китоподобните в
българските териториални води на Черно море 2020“ е изготвил статия „Проучване на
численост и разпространение на китоподобни по метода на линейни трансекти в
акваторията на ЗЗ от НАТУРА 2000 - Ропотамо“ към Acta Zoologica Bulgarica.
Екипът на проект „Опазване на крайбрежна лагуна Поморийско езеро LIFE19
NAT/BG/000804“ организира или взе участие в следните тематични международни
срещи:
- Представяне на проекта пред група турски експерти, на посещение в Бургаски
регион по трансграничен проект;
- Участие в онлайн начална среща на програма LIFE;
- Представяне на проекта по време на международен онлайн семинар за
управление на влажни зони.
На 28.1.2020г. участвахме в срещата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода
за управление на НАТУРА 2000 в България“.
Екипът на проект „Натура 2000 в България – нови хоризонти“ участва и в следните
обучения и уебинари, с цел да подобри експертизата си за комуникационни и
други дейности:
 20.2.2020 г. Is There Wilderness in Europe? - webinar Българска фондация
"Биоразнообразие.
 26.3.2020 г.
30.3.2020 г.

GoToWebinar - Scale Your Advertising Efforts With Ads Manager.
GoToWebinar - Build Your Online Presence.

 02.4.2020 г.

GoToWebinar - Creative Best practices Confirmation.

 02.4.2020 г.

GoToWebinar - Drive Engagement With Facebook Tools.

 09.4.2020 г.

GoToWebinar - Amplify Your Fundraising Efforts.

 14.4.2020 г.

GoToWebinar - Build Your Online Presence.

 15.4.2020 г. Webinar: Как да изгреадим личен бранд в Интернет, лектор
Жюстин Томас.
V. ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМИРАНОСТ И АНГАЖИРАНОСТ
1. ПУБЛИЧНИ КАМПАНИИ
През 2020г. Зелени Балкани, в партньорство с Икономедия (сайтът ДневникБг и
вестник Капитал), Дарик радио и БГ Топ Мюзик (в лицето на Хоби ТВ) продължи да
осъществява дейности по изпълнението на проекта „НАТУРА 2000 в България – НОВИ
ХОРИЗОНТИ“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма Лайф на
ЕС, подпрограма „LIFE Environmental Governance and Information“, която целево
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съфинансира проекти, насочени към повишаване на обществената информираност за
проблемите на околната среда и европейските политики в това направление.
Продължителността на проекта е до 2023 година.
Проектът „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ цели значима
промяна на отношението и обществената информираност по отношение на
Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Като инструмент за постигане на
целите на проекта са избрани 10 „флагови“ и лесно разпознаваеми видове от
Директивата за местообитанията и птиците на Европейския съюз. Такива са
белоглавият и брадатият лешояд, ловният сокол, белошипата ветрушка, делфините,
прилепите, малкият корморан, гривестата рибарка, червеногушата гъска и царският
орел. Всички тези видове са с много високо природозащитно значение, но по една или
друга причина „страдат“ от ниската обществена информираност за тяхната значимост,
или поради насадени предразсъдъци, пораждащи негативно отношение. Липсата на
информация е и причината често хората да имат негативно отношение към един от
най-важните и успешни инструменти, чрез които се гарантира опазването на природата
в ЕС – мрежата НАТУРА 2000. За повишаване информираността на обществото за
Натура 2000, целевите видове и включително дейностите на Зелени Балкани голяма
роля имат дейностите на партньорите.
Партньорите ни от Хоби Тв изготвиха през 2020г. общо 28 видеорепортажи.
Репортажите са по актуални теми, свързани с опазване на природата, видовете от
европейско консервационно значение и мрежата НАТУРА 2000. Отразена бе дейността
на Спасителния център за диви животни и лечението на различни видове от
Директивата за птиците, дейностите in situ за опазване на червеногушата гъска, ловния
сокол, египетския лешояд, белоглавия и черните лешояди. Отразени бяха и редица
проблеми и актуални случаи, свързани със заплахите за приоритетните видове от
НАТУРА 2000. Сред тях - използването на отрови, бракониерския лов /например такъв
от незаконни укрития за лов или с живи примамки, замърсявания, застрояване.
Репортажите бяха излъчени общо над 1013 пъти в ефира на четирите програми Хоби
Тв, Хоби HD, Хоби Лов и Дестинация Бг. Всеки един репортаж е качен на YouTube
профила на Хоби Тв и Зелени Балкани, а подробна информация е публикувана и на
сайта Дестинация БГ: http://destination-bg.tv/index.php?p=news&id=80 . През 2020г. бе
изготвен и имиджовият клип за НАТУРА 2000, който от 20.10.2020 бе излъчван в ефира
на 4-те телевизии Хоби ТВ, Хоби Лов, Хоби HD и Дестинация BG. Продължи активното
заснемане на кадри за петте филма, посветени съответно на прилепите, хищните
птици, влажните зони в Тракийската низина, Поморийско езеро и червеногушата гъска.
В репортажите, освен работата на Зелени Балкани, бяха отразени също така дейности
на други активни организации, сред които БДЗП, АПБ, WWF – България и др.
Другият ни партньор по проекта – Дарик Радио изготвиха през 2020г. 55
репортажа и 14 предавания, които отразяват приоритетните теми, по които се работи.
През 2020г. екипът ни следваше възприетите за страната противоепидимични мерки,
поради което част от предаванията бяха проведени онлайн. За предаванията бяха
излъчени 6 радиосеанса, които прозвучаха в ефира над 532 пъти. През 2020г. екипът
на Дарик радио и Зелени Балкани изготви също така 9 информационни радио-клипа
(Дарик за природата) за целевите видове или проблеми, по които се работи. Те бяха
излъчени в ефир 1073 пъти. Излъчван беше и 1 имиджов спот за Натура 2000 – 394
пъти през годината, както и спот за конкурса за журналисти, излъчван 250 пъти.
През 2020г. партньорите на Зелени Балкани от ДневникБг изготвиха 96 статии,
в които активно отразяваха всички актуални природозащитни теми. Изготвени бяха и
11 фото-галерии, представени на сайта на медията. Създадени бяха две интервюта с
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известни личности, представени на страницата на ДневникБг:
1.
21.05.2020г. Васил Гюров: Най-важното за природата е гражданската
активност: https://www.youtube.com/watch?v=ycQD-i14Ano&t=33s .
2.
22.09.2020г. Здравка Евтимова: Самоубийствено е всяко унищожаване на
природен елемент:
https://www.dnevnik.bg/zelen/2020/09/22/4117043_zdravka_evtimova_samoubiistveno_e
_vsiako_unishtojavane/ .
През 2020г. беше създаден и информационен клип: Виновни ли са прилепите
за COVID-19? – 01.10.2020 г. https://www.youtube.com/watch?v=Z0ODKl_MRpk
През 2020г. бе проведен уебинар с представители на бизнеса, с участието на
над 150 участника. Уебинарът “Как да правим бизнес в "Натура 2000 бе проведен
на7.10.2020г. чрез онлайн платформата Zoom-65, предоставена от уеб-платформата на
Икономедия. Срещата бе споделена и на сайта DnevnikBg.
През отчетния период е изготвена и публикувана първата статия на
16.10.2020г. статия със заглавие „Ефектът на прилепа“, с автор Десислава Лещарска от
екипа на Икономедия. Тя бе отпечатана в брой 41 от 16.10.2020 г. на в. Капитал с тираж
14500. Статията беше качена и на сайта на вестника, ФБ профила и пр., както и
споделена на Фейсбук профила на Капитал и Зелени Балкани. Първо специализирано
издание, публикувано във вестник Капитал, излезе в тираж 7900 и беше
разпространено до абонатите на Капитал с брой 39 от 02.10.2020 г. Отпечатани са и
1100 бройки за свободно разпространение. Това бе книжката „Вдъхновяващи срещи от
трети вид – 12 успешни истории за български неправителствени организации“,
посветено на работата на гражданския сектор.
През 2020г. по проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ отбелязахме
десетки публични събития в цялата страна. Сред тях са:
o
Световния ден на влажните зони - на 13 февруари в Пловдив, съвместно с
Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ – Пловдив) и участие над 90
деца от 4 училища в Област Пловдив. На 31.01 - в Шабленската тузла заедно с ученици
от кръжок „Млад еколог“ към ОУ „Йордан Йовков“, гр. Каварна и техните
ръководители. На 21 февруари денят - в гр. Раднево и яз. Розов кладенец - съвместно с
община Раднево с учениците от 5 клас от група по интереси „Млад учен“ към II ОУ
“Свети Паисий Хилендарски.
o

Деня на земята през месец април 2020. Отбелязан, съвместно с РИОСВ-Пловдив

o
Месец на Натура 2000. Поради въведеното извънредно положение свързано с
разпространението на COVID 19 и противоепидемиологичните мерки в страната,
кампанията ни беше преориентирана към онлайн пространството, като всички
планирани срещи, презентации и публични изяви, ще бъдат реализирани след
отпадане на мерките. Като част от кампанията, Зелени Балкани представиха
виртуалната изложба „НАТУРА 2000 в България“, която цели да представи на
широката публика различни местообитания от Европейско консервационно значение,
както и редки видове, предмет на опазване в мрежата. В изложбата са включени
авторски фотографии на Емил Енчев, Darren Weeks, Rollin Verlinde.Като част от
кампанията създадохме 33 видеопослания под общото мото „Предизвикателство
Натура 2000“, в което се включиха редица наши симпатизанти, с послания за опазване
на Европейската екологична мрежа. Създадени бяха и 3 Facebook събития:

01.05.2020г. Събитие - Натура 2000 – Предизвикателство! Natura 2000 –
Challenge! https://www.facebook.com/events/573587179959029/?active_tab=about

Годишен отчет 2020 г

33


15.05.2020г. Натура 2000 – предизвикателството 2 Natura 2000 - challenge 2 https://www.facebook.com/events/1363605384027939/

21.05.2020г.
Quiz/
Викторина
за
празника
на
Натура
2000,
https://www.facebook.com/events/620372811899928/

Качени картинки, част от изложбата Натура 2000, която предстои да бъде
издадена – общо 31 броя.

Качен
албум
във
ФБ
с
част
от
изложбата:
https://business.facebook.com/pg/ZeleniBalkani/photos/?tab=album&album_id=101573053
55629327

Инстаграм: 10 бр. качени снимки от
изложбата:https://www.instagram.com/greenbalkans/?hl=bg
 На 31.05.2020г. проведохме онлайн фотографски конкурс за ученици по случай
Деня на околната среда - Зелени Балкани се присъединява към обявения от ЦПЛР-ОДК
Вълчедръм фотографски конкурс „Аз снимам природата” за ученици по случай деня на
околната среда – 5-ти юни. Конкурсът цели чрез творчеството си децата да изградят
позитивно отношение към защитените зони от Натура 2000 и най-вече природата и
нейното опазване.
 На 05.06.2020г. отбелязахме Ден на околната среда в Посетителски център
„Поморийско езеро”.


07.06.2020г. отбелязахме Ден на околната среда край Марица – част от Натура 2000.

 29.06.2020г. ОДК Вълчедръм отбелязаха Международния ден на река Дунав – 29
юни, като Зелени Балкани изпратихме информационни материали за събитието.
 На 10.07.2020г. участвахме в Екофестивал гр. Казанлък по покана на Младежки
център за развитие – Взаимопомощ.
 На 01.09.2020г. отбелязахме Международен ден на лешоядите в ПП "Сините
камъни", заедно с Дирекция на природен парк „Сините камъни“.
 14.09.2020г. участвахме в инициативата „Заедно на улицата“ с Творчески колектив
"На улицата". Наши посланици още бяха горската улулица Чара и керкенезът Владко,
птици от Спасителния център с трайни увреждания, останали при нас и влезли в
образователната програма.
 24.09.2020г. участвахме в „ПАРК(ИНГ) ден“ - световно събитие с екологичен
характер и се организира всеки трети петък на септември, което цели да насочи
вниманието на обществеността към идеята за по-чиста градска среда. Участвахме с още
5 обществени и частни организации.
 През месец септември стартира кампанията за отбелязване на 24-та
Международна нощ на прилепите. В честването участваха организации, институции и
граждански групи, сред които: Зелени Балкани; Българска Фондация
„Биоразнообразие“ – БФБ; Регионален Исторически Музей – Благоевград; Регионален
Исторически Музей – Русе/Екомузей с аквариум и Туристическо дружество "Приста";
Община Ловеч; Регионално Исторически музей Плевен, Международен младежки
център Стара Загора, къща музей Гео Милев - гр. Стара Загора; ДПП "Врачански
Балкан", ДПП "Сините камъни", пещерняци, алпинисти и доброволци. Събитието беше
отбелязано в Стара Загора, Поморие, Бургас, Враца, Сливен, Ловеч, Плевен, Пловдив,
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Благоевград, Бургас.
 12.10.2020г. Eжегоден фестивал "Млада Синя Земя". Зелени Балкани се включиха в
ежегодния фестивал „Млада Синя Земя“, организиран от Регионален Природонаучен
Музей – Пловдив.


На 02.03.2020г. Зелени Балкани се присъедини към почистване на река Марица.


На 05.8.2020 г. е проведена Лятна академия за доброволци - улов на прилепи
ЗЗ Брестовица

На 31.05.2020г. Успешно приключи конкурса за детска рисунка „Животът на един
щъркел”! - И тази година Зелени Балкани се присъедини към ОУ „Гео Милев“, с.
Белозем, Детско онлайн списание „Щъркел“, Община Раковски, Католическа църква
„Свети Франциск от Асизи“ от европейското село на Белия щъркел, с. Белозем и заедно
обявихме Международния конкурс за детска рисунка на тема „Животът на един
щъркел“. В него участваха деца и ученици на възраст от 5 до 18 години от училища,
извънучилищни звена, читалища, клубове, школи и др. с по една своя рисунка.

На 02.06.2020г. се проведе Академия за доброволци – в действие в Поморие! Срещата се проведе два дни през почивните майски празници и редувахме
информационни и доброволчески дейности с теренни посещения. Въпреки, че целта
беше Посетителския център на брега на Поморийско езеро, по пътя до там ние
посетихме и другите влажни зони – Бургаските езера и по-специално - укритието за
птици на Българска фондация Биоразнообразие край Атанасовско езеро, което също
попада в екологичната мрежа Натура 2000.

На 23.07.2020г. участвахме с доброволци в почистване на зелените
пространства край Гребна база в Пловдив – събитието е организирано от сдружение
БГ Бъди активен и Зелени Балкани. Проявата е част от кампанията Junk Around, част от
дългосрочната програма _Място България, с която от сдружението се опитват да
ангажират гражданите да пазят чиста и красива градската среда.

24.07.2020г. участвахме в събитие „Макар и да е лято, с. Преславен е готово за
зимата“. Децата поставиха хранилки за пойни птички по дърветата, а от нас научиха за
червеногушата гъска, забулените сови, щъркелите, всички те са видове попадащи под
закрилата на екологичната мрежа Натура 2000.

На 05.08.2020г. организирахме с цел обумение на доброволци - Мониторинг на
прилепи в ЗЗ „Брестовица“, като част от лятната академия за доброволци на Зелени
Балкани

На 08.08.2020г. екипът на проект нови хоризонти организира Творчески
конкурс, посветен на прилепите, „Моята Натура 2000“. Той се проведе в няколко
категории: Категории: Рисунка - формат по избор; Пластика - тип макет, изработен от
хартия, метал, текстил, пластмаса, рециклирани материали и др.; Литературна творба стихотворение или проза (максимум 2 страници формат А4), Дигитално изкуство –
кратко видеоклипче или анимация до 2 минути. Възрастова група: 1-ва група участници на възраст между 7 и 13 години. 2-ра група - участници на възраст между 14
и 18 години.

На 06.10.2020г. бяха обявени резултатите от организирания от проекта
Творчески конкурс посветен на прилепите. В конкурса взеха участие повече от 130
участника. Получихме над 150 творби. Част от най-изявените творби Бяха изложени в
Международен младежки център гр. Стара Загора от 12 октомври до 16 октомври. На
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16 октомври част от рисунките бяха дарени на Болница "Тракия" гр. Стара Загора, за да
могат да донесат радост на децата-пациенти.

На 04.12.2020г. екипът на проект Нови хоризонти отбеляза Международен
ден на доброволеца - 5 декември. Посветихме 4 декември на нашите доброволци,
без които не бихме били това, което сме сега. За да ни има винаги са ни помагали
доброволците, те са част от нашето голямо семейство. Проведохме онлайн среща, в
която присъстваха наши доброволци и съмишленици. Гост лектори бяха Станимира
Делева – дългогодишен доброволец и приятел на Зелени Балкани, която разказа за
запознанството си със Зелени Балкани преди повече от десет години, как се е запалила
по биологията и как е стигнала до Коста Рика и Мирчо Христов от Международния
младежки център в гр. Стара Загора, който представи реализирани проекти свързани с
доброволчеството. Срещата завърши със забавен круиз с въпроси свързани с
природата.

08.08.2020г. организирахме Информационно събитие за биоразнообразието на
защитена зона „Поморийско езеро”, част от Натура 2000. В събота късния следобед в
Посетителски център „Поморийско езеро” се проведе информационно събитие за
птиците на Поморийско езеро и игра с таблото за езерото и неговите обитатели –
птиците, насекомите, рибите, бозайниците и растенията. Десетина участника (малки и
големи) първоначално бяха подготвени от екипа на проект „Натура 2000 в България –
Нови хоризонти” с подробна информация за всеки от видовете, представен на
информационното табло, след което те сами трябваше да намерят правилното място,
където животните се хранят, намират убежище или пък растенията се срещат.

На 09.09.2020г. се проведе традиционната за Сдружението природозащитна
бригада “Поморийско езеро” 2020 под надслов Птици, слънце, работа, море и едно
езеро. В периода 1–8 септември над 40 доброволеца от България, Украйна, Русия и
Франция се включиха в дейности, целящи подпомагане на обитателите на Поморийско
езеро. Бригадата започна с официално откриване пред доброволците, на което
присъстваха кметът на гр. Поморие – Иван Алексиев, Станислав Георгиев – експерт
защитени територии към РИОСВ–Бургас, а областният управител на Бургас - Вълчо
Чолаков изпрати поздравителен адрес. По време на откриването беше официално
връчено предложение за споразумение за съвместно стопанисване на Посетителския
център на кмета на гр. Поморие, г-н Алексиев.
През 2020г. екипът на проект Нови хоризонти проведе редица презентации в
различни части на страната, сред тях: 10.2.2020 г.
Празник на Св. Харалампий със
Зелени Балкани и еко училище „Слънчев лъч“, 25.02.2020г. - Презентация за
червеногушата гъска в ОУ „Васил Петлешков“ – гр. Пловдив, 26.02.2020 – Презентации
за червеногушата гъска в „Приказка без край“ и Детска къща „Момо“, 28.02.2020г.
Презентация в IX-то ОУ "Веселин Ханчев" за червеногушата гъска в гр. Стара Загора, на
01.07.2020г. - презентация в детски отдел на библиотека Родина – гр. Стара Загора, на
15.07.2020г. С керкенеза Владко в Читалището в с. Ягода, на 24.07.2020г.– Презентация
за китоподобните в България в библиотека Родина – Стара Загора. На 23.10.2020 г., на
16.07.2020г. екипа на проекта организира Кино следобед в Шабла – за ловния сокол и
други . На 20.08.2020г. на събитието - Лято в библиотека Родина- наши лектори бяха
децата, които се бяха проучвали и подготвили кратки представяния. Темите бяха
различни, всяко дете имаше за задача да подготви и разкаже за някое животно по
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избор от Червената книга на България. Представени бяха лешоядите, които се срещат в
България, рисовете, които преди години са обитавали старите гори, златките и други.
По информационния проект през тази година сключихме договор за изрисувана на
3 мащабни графита във Варна, Свиленград и Пловдив. Още през лятото започнахме
подготовка за работата във Варна - проект, документи за одобрение от експертен
съвет, но след получаване на всички разрешителни 3-та МГ и ОУ " П.Р. Славейков" се
отказаха, ето защо започнахме работа по два графита в две училища в Свиленград с
образа на белошипата ветрушка. До края на 2020 първият графит при СОУ "д-р Петър
Берон" е завършен.
През 2020г. екипът на проект „Нови хоризонти“ продължи да провежда кампанията
„Месец на…“, посветен на някой от целевите видове на проекта и самата организация –
това са така наречените „флагови видове“ – които са с висока консервационна
значимост, но също така се използват и за популяризиране на природозащитните ни
послания. По време на тези кампании, изготвяхме специални публикации за ФБ и
социалните мрежи, в които информирахме за значимостта на видовете и заплахите за
тях.
През 2020г. беше проведена бе информационна кампания за защитените
видове по CITES конвенцията, със серия от публикации в социалните медии, която
достигна до хиляди потребители.
Като част от стопанската дейност на организацията и участието на Зелени
Балкани в проект финансиран от Програмата на – Лидл България „Ти и Lidl за по-добър
живот“, екипа изработи филма ,,IN SITU“ посветен на царските орли, белошипите
ветрушки и други редки видове от района на Сакар.
Информационните дейности насочени към опазването на царския орел и
белошипата ветрушка осъществени от Зелени Балкани през 2020г. се изпълняват
активно на територията Центъра за природозащитни дейности, към който се
помещава и Модула за освобождаване и адаптация на белошипи ветрушки в с.
Левка в Сакар, който е изграден от Зелени Балкани в рамките на проект по Програма
LIFE на ЕС. След приключването на този проект, Демонстрационната зала на Центъра
освен за информационни дейности насочени към белошипата ветрушка, са насочени и
към царския орел и други сходни видове. Тук е представен макет на царски орел в
реален размер и оперение, както и неговите местообитания и плячка, сходни с тези на
белошипата ветрушка. През 2020 г., поради пандемията посетителите преминали през
Центъра са далеч по малко в сравнение с предходните години.
През 2020г. е създадена уебстраница на проекта ни за опазване на
белошипата ветрушка, която съдържа секции на български, гръцки и английски език –
www.lesserkestrellife.greenbalkans.org които бързо набира популярност. Само за
първите 4 месеца на проекта, към края на 2020г. са постигнати и 38 медийни
отразявания.
Общо над 15 медийни отразявания в различни информационни сайтове,
местни и регионални медии, фейсбук страници, и уебсайтове на партньорски
организации, и други са постигнати в рамките на проекта.
По време на изпълнението на проекта „Честване на Деня на Европейския
Зелен Пояс 2020 – ,,Редките птици на Зеления Пояс – Оживялата Изложба“ е
подготвена информация за изложбата, която е представена за използване в European
Green Belt Association e.V. – Бюлетин с новините за есенното издание, което предстои
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да бъде издадено. Подобна информация е представена и броя за месец април с акцент
върху каракачанските коне използвани от Зелени Балкани за управление на тревни
местообитания
в
Зеления
Пояс
https://www.europeangreenbelt.org/news/news/transhumance-in-sakar-moving-herds-inthe-pearl-of-the-balkan-green-belt/ . За подготовката на Подобна информация е указано
съдействие
и
за
споделяне
на
ФБ
страницата
на
Евронатур
https://www.facebook.com/euronatur/posts/3768996643134822 .
По препоръка на Евронатур, Зелени Балкани оказа съдействие на два отделни
екипа планиращи заснемане на филми за Зеления Пояс през пролетта и лятото на
2021. Това са екипът на Juan J Rodriguez, който ни потърси по препоръка на Angelika
Beck и Liana Geidezis (BUND-Germany) във връзка с документален филмов проект за
германо-френския телевизионен канал ARTE. Другият екип е този на Alice Whitehouse,
която също подготвя филм за Зеления Пояс.
Във връзка с проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ продължава
поддържането на интернет страницата на проекта, има 64 публикации на нея.
Продължава осигуряването на национално и международно медийно покритие – над
203 публикации в медии, социални мрежи. Продължава поддържането на
аудиовизуален-архив, като има над 40 гигабайта информация. За отчетния период сме
взели участие в 5 събития (деня на лешоядите в градовете Пловдив, Сливен, Поморие и
Враца, деня на Натура 2000, викторина НАТУРА 2000 и онлайн викторина за лешоядите
насочена за учениците от 6 и 7 кл, фестивал "Млада Синя Земя", посещение на деца от
местен рафтинг клуб на площадката в Кресна). За периода са издадени и
разпространени планираните информационни материали, табели.
Големият брой на зоопаркове (Острава, Злин, Riga Zoo, Ouwehands Dierenpark
Rhenen, Planckendael, Zoo De Doue, Dierenrijk, Bioparc De Doue La Fontaine, Parc des
Oiseaux, Zoo de Barcelona, Allwetterzoo Münster) осигуряващи птици за програмата в
България създаде общност от приятели и колеги, които активно следят процеса на
възстановяване на вида и информират за това широк кръг от хора в цяла Европа.
Увеличава се и финансовият принос, който различни зоопаркове оказват на проекта.
2. РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ И ДОРОВОЛЕН ТРУД. РАЗВИТИЕ НА ЦЕННОСТИТЕ
НА ДАРИТЕЛСТОТО
Огромна част от дейностите на „Зелени Балкани“ са свързани с работата с
доброволци и привличането на повече хора в преки природозащитни активности, за
възпитание на отношение и отговорност към опазването на околната среда.
Доброволчеството е играло основна роля в първите години от съществуването на
организацията, помогнало е за оцеляването ѝ, допринася и сега в не-малка степен за
изпълнение на ред преки консервационни дейности, особено във важни направления,
за които няма спечелено финансиране.
И през 2020г. активно работихме с доброволци в Спасителния център за диви
животни, както и в редица от направленията на терен, като се опитахме да привлечем
и доброволци преводачи, програмисти, дизайнери и други хора, които нямат
възможтост или желание да участват в работата на терен.
Служителите на организацията допринесоха за каузата ни, освен в рамките
на задълженията си и чрез стотици часове доброволен труд.
И през 2020г. много членове и съмишленици на организацията допринесоха за
популярността на природозащитната идея като разпространяваха информация в
личните си профили в социалните мрежи, във форуми и блогове, за което им
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благодарим!
През 2020г. Организацията продължи работата си за популяризиране на
ценностите на доброволчеството.

3. ИНТЕРНЕТ “ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО”, ЧЛЕНСТВО И ВРЪЗКА С ЧЛЕНОВЕТЕ И
СЪМИШЛЕНИЦИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
През 2020 г. „Зелени Балкани“ продължи попълването на информацията в
официалната си интернет страница, както и в страниците по направления.
Организацията има 8 тематични сайтове по направления, сред които сайт на
Спасителния център за диви животни, сайтове за опазване на прилепите,
китоподобните, хищните птици, НАТУРА 2000, червеногушата гъска, Поморийско езеро
и Посетителския център на езерото.
В допълнение на това, общо 11 различни сайта
систематизират
информацията по актуални или наскоро приключили проекти на организацията. През
2020г. е създаден нов сайт на проект „Живот за белошипата ветрушка“.
През 2020 г. сайтът на Зелени Балкани www.greenbalkans.org е бил посетен от
55860 потребители, което е близо с 20% спрямо предходната година.
Сайтовете ни са били посетени от следния брой потребители
- сайт на Спасителния център за диви животни - 6630 посетители
- сайтът ни за на проект „Светло бъдеще
за черния лешояд“
https://greenbalkans.org/VulturesBack/ - 8500 посетители,
- сайтът на проект Натура 2000 в България „Нови хоризонти“ от 11050
потребители.
През 2020г. социалната мрежа Фейсбук продължи да бъде основен инструмент
за разпространение на информация сред нашите съмишленици. Към края на годината
страницата на Зелени Балкани има над 35 900 последователи в мрежата,
присъединили се към нея в рамките на 11 години от разкриването и през 2009 г.
Фейсбук профилът на Спасителния център за диви животни през 2020г. има 17 300
последователи. Екипът ни положи усилия да отговаря своевременно на запитванията и
сигналите, подадени на фейсбук профилите на Организацията, както и да споделя
различна информация, свързана не само с нашата работа, но и с актуални публични
кампании, проекти на партньорски организации и др. актуални инициативи. Близо 400
сигнала бяха приети от екипа на проект „Нови хоризонти“ чрез ФБ профила на
организацията, като бяха насочени от администраторите към колеги по направления,
отговорни институции, или гражданите бяха подпомогнати за разследване на
сигналите. Броят на сигналите, приети през ФБ е близо два пъти по-голям от
предходната година, което е свързано с повишаване на популярността на
организацията, както и отделеното време на комуникационния екип за поддръжка на
профила.
През 2020г. продължи поддържането на профила на Организацията в YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCdfJUZ3OtlkEXWdoGCdnK_w , където представихме
филмите, изработени от „Зелени Балкани“ и различни видеоматериали, свързани с
дейността ни. През 2020 г. те имаха 14 160 „показвания“. 112 са новите абонати на
канала ни.
Дейностите на Зелени Балкани се споделят и чрез профила на организацията в
Instagram (около 900 последователи), както и чрез профила на Зелени Балкани в
Twitter https://www.instagram.com/greenbalkans/?hl=bg. Буквално стотици сигнали за
бедстващи диви животни и други казуси бяха приети от екипа на стационарните или
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мобилни телефони, публикувани и на интернет страницата на Зелени Балкани. Освен
на стационарните телефони, екипът ни направи всичко възможно, според
възможностите си, да приема телефонни сигнали и на мобилните си телефони, като
редица колеги отговориха на стотици такива и извън работното си време, като
неделима част от приноса към каузата ни. Понастоящем Организацията ни няма
служител отговорен за телефонните повиквания, като ветеринари, теренни
работници и други служители съвместяват тази функция с основните си задължения,
за което благодарим за разбирането на всички граждани!
4. МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ И РАБОТА С МЕДИИТЕ
Медиите са незаменим партньор на „Зелени Балкани“ в популяризиране на
природозащитната идея. По тази причина, както и като неразделна част от концепцията
ни за прозрачност и публична отчетност при работата ни и през 2020 г. ние активно
работихме с медиите. Информация за всички дейности на организацията бе
представяна на интернет страницата ни и в социалната мрежа Фейсбук. За всяко позначимо събитие или дейност бяха разпространявани преслистове до регионални или
национални медии, членове и съмишленици. Представители на медиите бяха канени
като преки участници в публични кампании, теренни и образователни дейности.
Като резултат от активната ни работа за връзки с обществеността работата ни
бе широко отразена както в интернет пространството, така и в електронните и
печатни медии - на национално и регионално ниво.
През 2020г. в базата ни данни са съхранени 882 медийни изяви. Най-голям
“дял” имат отразяванията в интернет пространството (това са откритите и съхранени
интернет публикации, като броят им вероятно е доста по-голям), разпределeни по
следните проекти и направления:
Проекти: „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ – 286 медийни изяви;
„Светло бъдеще за черния лешояд“ - 197 медийни изяви; „Ежегодна издръжка на
Спасителен Център за диви животни/рехабилитация, размножаване и връщане в
природата на редки животни/, гр. Стара Загора за периода 2020 г.“ – 109 медийни
изяви; „По – добър живот за белошипата ветрушка в югоизточните Балкани“ – 38
медийни изяви; „Завръщане на ловния сокол в България“ – 31 медийни изяви; „Опазване
на египетския лешояд по миграционния му път“ – 19 медийни изяви; „Развитие на
местна трансхуманция за опазване и устойчиво управление на пасища“ – 14 медийна
изява; „Ежегодна издръжка на Спасителен Център за диви животни/рехабилитация,
размножаване и връщане в природата на редки животни/, гр. Стара Загора за периода
2019 г.“ – 11 медийни изяви; „Опазване на крайбрежна лагуна Поморийско езеро“ – 11
медийни изяви; „По-голям шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България“
– 10 медийни изяви; „Опазване на червеногушата гъска“ – 5 медийна изява;
“Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни
зони на Черноморския басейн” – 3 медийни изяви; “Подкрепа за изпълнението на
РДМС в Черно море чрез разработване на регионална мониторингова система за
мониторинг на китоподобни (D1) и шум (D11) за достигане на ДЕС” – 1 медийна изява;
Други,
неотбелязани
по
проект
–
147
медийни
изяви.
Отразяванията ни по направления са както следва: Спасителен център – 323 изяви,
иформационни дейности – 170, лешояди – 121, белошипа ветрушка – 48, среднозимно
преброяване – 31, образователни дейности – 26, река Марица – 22, влажни зони – 20,
НАТУРА 2000 – 12, бял щъркел – 5 и т.н.
Сред интернет сайтовете публикували информацията за дейността ни има
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такива на информационни агенции, медии, страници „по интереси“, специализирани
страници и пр.
39 репортажа и предавания по националните и кабелни телевизии отразиха
работата на организацията. Сред най-отразяваните аспекти от работата ни бяха
дейността на Спасителния център за диви животни, програмите за възстановяване на
лешоядите и белошипите ветрушки, Поморийско езеро, както и информационните и
образователни дейности.
Сред медиите, които най-активно ни съдействаха и отразяваха работата ни са:
интернет сайтът на Дарик радио, Дневник, Хоби Тв, Хоби Лов, Хоби HD, Дестинация БГ,
www.4vultures.org, БТА, bTV, Нова Тв, БНТ, Actualno.bg, dnews.bg, Dolap.bg, Zarata.info,
Marica.bg, Plovdivnow.bg, Vesti.bg, Monitor.bg, Starazagora.net, stz24.com, News.bg,
Novinata.bg, Medianews.bg, mediapool.bg, Agro.bg, Dnes.bg, Dariknews.bg, esvilengrad.com, Focus-news.net, Kmeta.bg, konkurent.bg, 24chasa.bg, Gospodari.com,
Chernomore.bg, Novinitednes.net, Novini.bg, plovdiv.popotam.bg, Plovdiv-Press.bg,
Moreto.net, Standartnew.com, http://tvn.bg, БНР, БНР – програма Хоризонт, БНР –
програма Христо Ботев, Радио Стара Загора, Радио Благоевград, Радио Пловдив, Радио
Варна, Радио София, Джаз ФМ, Z-Рок, Радио Фокус, Радио Дарик, Коалиция “За да
остане природа в България”, списание GEO, вестниците Дневник, Марица, Сакар Нюз.
Отзвук сред международните медии имаха няколко инициативи на „Зелени
Балкани“, сред които проекта ни за опазване на лешоядите и белошипата ветрушка в
BBC.com, Daily Mail.co.uk, The Times.co.uk и др.
През 2020г. проведохме първото издания на Национален конкурс за зелената
журналистика „Див кестен“. Той е предвидено да бъде проведен четири пъти в
рамките на проекта, а след това се надяваме да продължи да се провежда и в рамките
на други проекти на Зелени Балкани. През декември, на официална церемония бяха
наградени с плакета „ДИВ КЕСТЕН” 5-ма финалисти в петте категории – телевизия,
радио, печатна медия, онлайн публикация и блог в Националния конкурс за ЗЕЛЕНА
журналистика „ДИВ КЕСТЕН”. Целта на конкурса е да награди журналисти с принос в
отразяването на теми за природата, Натура 2000, защитени видове и защитени
територии. Наградени бяха:
- Категория телевизия: Ладислав Цветков, Бтв.
- Категория Радио: Доротея Николова, Румен Сарандев, БНР Варна.
- Категория печатна медия: Радина Иванова, Бг Фермер.
- Категория онлайн медия: Генка Шикерова, Свободна Европа.
- Категория блог/влог: Анди студио.
Церемонията се проведе чрез платформата Zoom, като същевременно предавахме на
живо във фейсбук https://www.facebook.com/ZeleniBalkani/videos/747012165902215

Използваме случая още веднъж да благодарим на всички журналисти, които
с отразяването на дейността ни, допринесоха за популяризирането на
природозащитната идея.
5. ПУБЛИКАЦИИ/ИЗДАНИЯ
През 2020г. бяха издадени следните издания, които бяха разпространени сред
целевите групи на организацията, с което значително допринесоха за повишаване на
обществената
информираност
за
целевите
ни
видове:
По проект „НАТУРА 2000 в България – Нови Хоризонти“
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Ръководство „Оказване на първа помощ и опазване EX-SITU на видове от
европейско природозащитно движение - Помагало за доброволци, стажанти и
практиканти“. Помагало в две части: Основни познания за дивите животни в българската
природа, преминаващи през СЦДЖ - Стара Загора и Втора част: Оказване на първа помощ и
опазване EX-SITU на видове от европейско природозащитно движение. Тираж 500 броя.

Албум „Натура 2000 в България“ – фотоалбум – тираж 600 броя.

Книжка „Вдъхновяващи срещи от третия вид“ – 12 успешни истории на
български неправителствени организации - 600 броя.

Календар/пирамидка 2021 Нови Хоризонти – 9000 броя.

Тениски с целевите видове – 10 вида тениски в общ тираж 300 броя.

250 броя бъфчета.

Фотоизложба от 24 табла с фотоси на видове от Натура 2000 – 2 броя.
По проект BioLearn
 Доклад „Замърсяване на Поморийско езеро с отпадъци. Настоящо състояние и
разпространение“ - 100 бг; 100 анг.
 Дипляна за проект Дипляна по проект BioLearn - 100 бг; 100 анг.
 25 рекламни кошчета за разделно събиране на отпадъци.
По проект Зелен Пояс 2020
 експозиция „Оживялата изложба“ - за оживялата изложба. Експозицията представя
макети на редки птици в реален размер и оцветяване.
 4 броя банери за избожбата.
 2 броя макети на белошипи ветрушки.
По проекта за опазване на лешоядите - LIFE14 NAT/BG/649
 Календар/пирамидка 2021 – 1000 броя.
 Стенен календар – 500 броя.
 Значки – 1000 броя.
Изданията са разпространени от екипа ни в различните ни целени райони на работа.
6. ДОБРОВОЛНИ СЪТРУДНИЦИ
Специални и дълбоки благодарности екипът на „Зелени Балкани“ изказва на
своите доброволни сътрудници, без които дейностите ни през 2020г. нямаше да са
толкова ползотворни, а организацията нямаше да е това, което е!
Благодарим на десетките доброволци от цялата страна, които не са поименно
упоменати тук, но с дейността си подпомогнаха „Зелени Балкани“ и природозащитното
движение в България! Изказваме им най-искрена и дълбока благодарност, че
подкрепиха нашата дейност!
7. ДАРИТЕЛИ
Благодарим на хората, подкрепили дейностите ни през 2020г. чрез плащане на своя
доброволен членски внос: СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“: Ангел Иванов
Марин, Ангел Симеонов Марин, Златка Николова ,Иван Камбуров, Мария Тарийска,
Наталия Стоянова-Перон, Николай Петков Стоянов, Поля Русева, Симеон Марин.
СНЦ „Зелени Балкани“: Анелия Славчева Павлова, Владислав Димитров Михалев,
Георги Стойчев, Евгений Иванов Енев, Елена Димитрова Михалева, Здравка Тасева,
Златка Николова, Иван Хаджидимитров, Илиян Николов, Митко Георгиев Димитров,
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Николай Петков Стоянов, Николай Славчев Гигов, Николай Стойчев Димов, Радко
Томов Ковачев, Симеон Марин, Стефан Иванов Иванов , Христо Николов.
Списък на дарителите на СНЦ “Зелени Балкани“ - Албена Бекярова, АМАЛА БЮТИ,
Антон Иванов Урумов, Антон Русков Георгиев, Вера Георгиева Гилина, Георги Иванов
Божиков, ГУСТЕ ООД, Деница Петкова, Деница Христова, Диляна Васкова Тенева,
Здравко Вергиев, Здравко Пламенов Попов, Златка Николова, Иван Иванов, Иван
Пърпалов, Йорданка Йончева, Кохерент лабс АД, Красимира Колева, Маруся
Владимирова Жел, Неда Пламенова Матеева, Нели Кокушарова, Нели Николова
Дончева, Елена Костадинова Стоева, Пенка Сурчева, Пламен Иванов Пеев, Полина
Христова, Радко Томов Ковачев, Радослава Асенова Ефре, Ралица Станиславова ,
Росица Стойкова, Сдр. Бъди Активен, Соня Раденкова Кавръкова, Стефка Тодорова,
Стоян Горанов, Тетяна Луговска, Христо Николаев Минков, Христо Николов.
Списък на дарителите на СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“ - Allwetterzoo Münster,
Dierenrijk, International Centre for Birds of Prey, Isa Grant, Jeremi Law, Jeremie TOUCHARD,
Kris - Stichting Wildlife, ZOO a zamek Zlin – Lesna, Актавист 38, Александър Владимиров
Атанасов, Анелия Славчева Павлова, Антон Стойчев, Апостол Дянков – Регенерата,
Борислава Владимирова Илиева, Валентина Петрова Паунова, Велимира Кънчева,
Венета Димитрова Гайдарджиева, Виктор Томиславов Вутев, Виолета Илиева, Габриела
Любомирова Цанова, Георги Иванов Дулев, Гергана Александрова Вълкова, Даниел
Соколов, Даниела Симеонова Тонева, Деница Николаева Спирова, Десислава Денева
Стоянова, Десислава Тодорова Грънчарова, Джезми Халибрам, Диана Иванова Колева,
Диляна Лупанова, Димитър Люцканов, Димитър Младенов Иванчев, Докумастер
България ЕО, Ели Мирославова Бахчеванова, Елица Стоянова, Емилия Тодорова
Петкова, Жанета Тонева, Захарий Захариев, Златка Томова Маринова, Ивайла Нарцис
Златанова, Ивелин Иванов Иванов, Илияна Караланова, Инж. Иван Златков Камбуров,
Ирина Стефанова Иванова, Кирил Манилов, Константин Георгиев Дичев, Кристина
Николова, Лидия Симова, Лилия Тошкова Гочова, Лиляна Стоянова Манчева, Люба
Димитрова Любенова, Любина Николаева Иванова, Людмила АтанасоваМетоди
Манолов, Миряна Михалкова, Михаела Иванова, Михаил Ванчев, Михаил Саров, Надя
Димитрова Цанева, Невена Георгиева, Неда Георгиева Джарова, Никола Александров,
Николай Димитров Тилев, Николай Найденов, Николай Петков Стоянов, Обществен
борд на ТЕЛЪС Интернешънъл, ОУ Христо Смирненски, Пламен Тановски, Пламенка
Петрова, Полина Йосифова ,Ралица Великова, Рая Калинова Стоилова, Савина
Димитрова Станчева ,Свилена Боянова Русева, Свилена Боянова Русева - Таксидо
Ентъртеймент ЕООД, Симеон Ангелов Марин, Татяна Евгениева Цветанова Панкева,
Фани Демирева, Христо Златев, Шуерм Колева, Юлиана Благоева Георгиева , Юлия
Зарева, Илиян Стоев.
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