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Главни герои:

Ани – доброволец в Спасителния център

Гого – първо дете на Адам и Ева

Аруин – любимата на Гого

семейство Адам и Ева

семейство Пижо и Пенда

семейство Ромео и Жулиета

Томас и Лучия – първа двойка на свобода

В тази книжка ще ви разкажем една история за изчезването и 
завръщането, за едни прекрасни птици и едни прекрасни Хора,  

които се грижат за тях и ги опазват. 

Главни герои са ловните соколи – красиви птици, от Династията на 
Волните ловци. Ще разберете защо бяха изчезнали от България и ще се 

запознаете с историята на няколко семейства, отглеждани в Спасителния 
център за диви животни към Зелени Балкани – Стара Загора. Децата на 
тези горди птици, донесени от различни зоопаркове и стопани от цяла 

Европа, се пускат на свобода в България с надеждата да харесат страната 
ни и свият своите гнезда у нас. 

А знаете ли кое е най-хубавото...? Това е една истинска история! 
А дали историята е с щастлив край? Прочетете нашата книжка и ще 

разберете!
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Те бяха ловни соколи – красиви птици, от Династията на Волните ловци. 
Горди и свободолюбиви, някога те бяха многочислени и заедно с другите хищни 
птици вършеха ежедневно своите полезни дела, определени от Природата.

Различните династии на Хищните се хранеха с различна храна и имаха 
различни ловни полета. Така те не си пречеха едни на други и за всички тях 
имаше достатъчно храна. 

Волните ловци бяха красиви и доблестни създания. Те имаха висока 
самооценка, защото бяха най-едрите соколи в България. Говореше се, че 
единствено далеч на север има по-едри соколи от тях.

Ловците бяха горди със своята осанка и своя произход. Силуетът им 
бе изтънчен, а осанката – достолепна. Смятаха себе си за по-елегантни 
от другите грабливи птици като мишеловите, например. Истината е, че и 
Хората бяха на същото мнение.

Династията на Ловците имаше големи ловни полета, простиращи се на 
три континента – това наистина е огромна територия.

Те обичаха откритите пространства, където ловуваха, като по този 
начин контролираха броя на Подземните, които хората наричаха гризачи. 
Гризачите бяха голям народ, с много племена – като тези на мишките и 
лалугерите. Те се хранеха с жито и други посеви на хората. Когато ставаха 
твърде многобройни, те изяждаха цялата реколта и хората оставаха без 
достатъчно зърно за хляба си.

Тогава, на помощ на хората се явяваха Волните ловци, които се хранеха 
с Подземните и по този начин спасяваха посевите на хората. 

Хиляди години Династията на Волните ловци процъфтяваше – те бяха 
многобройни и силни, волни и независими. Имаше достатъчно храна и места 
за гнездене и никой не ги безпокоеше.
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После дойдоха Лошите години... Тогава хората започнаха да използват 
масово отрови, за да се справят с Подземните, когато те ставаха твърде 
много и изяждаха реколтата. Тези отрови обаче, убиваха освен Подземните 
и много животни, които се хранеха с тях. Така загинаха много от Волните 
ловци...

Но тук не свършиха бедите им! Красиви бяха Волните ловци и това не 
остана незабелязано от хората. Много от тях пожелаха да имат такава 
птица в дома си и да ловуват с нея. Те се качваха в гнездата и вземаха 
малките и безпомощни бебета. Майките не можеха да ги защитят. 
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Хората отглеждаха малките в домовете си и ги караха да ловуват за 
тях. Правеха всичко това, за да се любуват на красивия им полет и да се 
забавляват, докато са навън с тях. 

Ловците се опитваха да правят гнездата си на все по-скрити и 
потайни места, но Хората бяха навсякъде...Те забелязваха родителите, 
когато носеха храна на своите малки и откриваха гнездата. После 
вземаха невръстните малки и ги носеха в домовете си, а ловните соколи 
в природата ставаха все по-малко и по-малко...Така настъпи момент, 
когато в природата на България не остана нито един от Династията на 
Волните ловци...
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Ани беше млад доброволец в Спасителния център за диви животни. Тя, 
също като своя дядо, обичаше птиците и природата. Затова отиде да 
помага там. От своя дядо тя знаеше за красивите соколи, които някога са 
гнездили край тяхното родно село. Но те бяха изчезнали...

– Но защо, дядо? – питаше Ани, когато беше малко дете. – Къде са 
отишли тези птици?

– Никъде, миличката ми! – отвръщаше дядо ù. – Няма ги заради нас, 
хората.
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Така Ани научи какво са причинили хората на красивите птици. И 
замечта някой ден те отново да гнездят край тяхното село. 

С годините Ани израсна със своята мечта за това как волните соколи 
ще се завърнат над родното небе. Тя реши да стане биолог и да следва 
в университет, за да разбере как да помага на редките видове да се 
„завърнат“. Записа се като доброволец – работеше за природата с цялото 
си сърце, радваше себе си и околните, без да получава пари. Организацията 
се наричаше Зелени Балкани и в нея имаше много други млади хора – всеки от 
които носеше по една своя малка (или по-голяма) мечта, стаена в сърцето 
си...

Те взаимно си помагаха и мечтаеха как някой ден ще живеят в един по-
добър и красив свят, където хората не са врагове на животните.

Така Ани и нейните приятели от Зелени Балкани започнаха да търсят 
последните оцелели от Династията, които живееха в различни зоопаркове в 
цяла Европа.

В зоопарк Бойнице:
Един от тези зоопаркове се намираше в далечен град – Бойнице в 

страната Чехия. 

Когато хората от България дойдоха в зоопарка, Ловците разбраха, 
че ще става нещо значимо. Всички се суетяха и чудеха защо към тях 
има толкова голям интерес. Тогава чуха в един от разговорите на 
наблюдателите, че се търсят птици-доброволци, които да пътуват за 
България, а там децата им да бъдат пускани на свобода, за да се възкреси 
Династията на Ловците в дивата природа.
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– Нека ние бъдем доброволците, скъпа. – каза Адам. – Искаш ли да имаме 
много, много, много деца? Знаеш, че те обичам и искам това. Те ще имат по-
щастлив живот от нас. Ще могат да бъдат свободни и да ловуват гордо в 
небесата, както са правили нашите предци. Какво мислиш? 

– Добре, мили. Ще се радвам нашите деца да бъдат първите в ловните 
полета на България. Дано изберат нас... – отговори му Ева. 

И така, Адам и Ева отпътуваха за България...

Вече в Спасителния център:
Ани и ветеринарите настаниха първата двойка ловни соколи в 

Спасителния център. Специално за тях бяха изградили удобна и голяма 
клетка, където те да се чувстват добре и да не тъжат за дома си в 
зоопарка. Хранеха ги със специална храна, подобна на тази, която някога 
Волните ловци, сами си набавяха в природата. Редовно им слагаха прясна 
вода и витамини, за да са здрави и щастливи. 

Птиците се радваха на грижата и вниманието на екипа на Зелени 
Балкани, но бяха най-щастливи, когато са само двамата... Тогава се 
притискаха един до друг на някоя слънчева кацалка, разменяха си нежности 
и красиви думи и мечтаеха за момента, когато децата им ще летят на 
свобода в дивата природа.

Семейството живя дълго в новия си дом в Спасителния център. Още на 
първата пролет, те имаха две малки. Първото от тях се роди на човешкия 
празник, наречен Георгьовден. Тогава Хората празнуваха възраждането на 
новия живот.
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– Хихи, ама чудесен подарък-изненада им направихме за празника, нали 
скъпа? – каза Адам.

– Мисля, че ще бъдат доволни! – отвърна Ева. – Вероятно ще има 
специално празненство, посветено на нас. – Поглади тя с доволство 
перата си и погледна с любов малкото си. – Да го кръстим Георги, съгласен 
ли си? Ще му казваме, Гого...

– Чудесна идея! – отвърна Адам.

Това е историята на първата двойка ловни соколи, с която Ани и 
приятелите ù поставиха началото на завръщането на ловните соколи. 
Но както казваха хората „една птичка пролет не прави“, затова те 
продължиха своите търсения, за да набавят още двойки от птиците в 
Спасителния център. Една от тях носеше имената на вечно влюбените 
Ромео и Жулиета…

Ромео беше достолепен ловен сокол. Той бе имал много жени през живота 
си, но нито една от тях не притежаваше сърцето му. И тогава той срещна 
Жулиета. Жулиета бе млада и красива, с пера като никоя друга. Тя бе цели 
15 години по-млада от него. Много семейства в зоопарка считаха, че не е 
възможна любовта при толкова голяма разлика във възрастта. Но Ромео 
не обръщаше внимание, и следвайки своето сърце, неотказно ухажваше 
Жулиета. Когато погледнеше Жулиета, той искаше да се извиси високо в 
небесата и да й покаже красивите пируети, с които мъжките на Ловците 
впечатляваха своите любими. Но това не беше възможно в зоопарка. 
Затова той я ухажваше дълго и настоятелно, докато един ден тя отвърна 
на чувствата му. Оттогава неговото сърце принадлежеше само на 
Жулиета и той нямаше очи за другите женски в зоопарка.
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Всяка година, още с първите пролетни лъчи, Ромео примираше от 
любовен плам по своята Жулиета и бързаше да свият топло и уютно гнездо, 
в което тя да снесе яйцата си. Любовта им бе благословена и грижовните 
родители всяка година отглеждаха между три и пет малки. Всички те 
бяха пускани на свобода и така Династията на Ловците ставаше все по-
многобройна и по-многобройна…

Някои от младите птици оставаха в самия Спасителен център, за да 
може в сигурни условия и под грижите на хората да създават потомство, 
което на свой ред да бъде пускано на свобода.

Гого и Аруин:
Гого, първородното дете на Адам и Ева, порасна голям и силен сокол – с 

лъскави пера, здрав клюн и нокти, с остър и ясен поглед, той привличаше 
вниманието на всички млади дами от неговата Династия. Една от тях бе 
Аруин.

Аруин пристигна в България от Чехия. Още първата година от нейното 
скитане в пределите на нашата страна, тя счупи крак. Когато събраха 
птиците в една клетка, Гого веднага обикна младата и нежна Аруин.

– Не бой се мила, Аруин, ние ще се погрижим за теб. – каза Ани и 
грижовно пренесе Аруин до операционната маса. 

Там ветеринарните лекари ù направиха сложна операция, а след три 
месеца почивка и специални грижи, тя успя да се възстанови. 
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Дългото отсъствие на Аруин от общата клетка 
не накара Гого да я забрави. Напротив, той ден и нощ 
мислеше за нея, докато тя се завърна при него.

– Искаш ли да имаме общо гнездо? – попита той 
доста уверено, докато сърцето му бе свито от 
притеснение, за да не бъде отблъснат. 

– Ще си помисля, каза Аруин с усмивка, докато 
погледа ù казваше ДА и искреше от радост...

Така, на следващата пролет те свиха общо гнездо. 
Аруин снесе четири яйца. За съжаление, младото 
семейство не можа да се радва на малките си. През 
април падна сняг, беше твърде студено и яйцата 
премръзнаха, въпреки непрестанните грижи на своите 
родители. 

– Не се безпокой, мила, ще имаме нови яйца. Такива 
неща се случват и в природата – всякакви трудности 
дебнат гнездящите птици и те трябва толкова да 
се стараят, за да отгледат малките си! А там дори 
няма кой да им носи храната, както хората тук, в 
Спасителния център ни помагат! – каза Гого. – Затова е 
толкова трудно да се възстанови Династията ни... Но 
ние ще опитаме пак...
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Така и стана. Младото семейство имаше много яйца и всяка година 
техните малки бяха пускани на свобода...

Защото любовта е по-силна от всичко...
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Пижо и Пенда:

Друго семейство от Династията на Ловците в Центъра бяха Пижо и 
Пенда. Пенда бе дъщеря на Адам и Ева, излюпена още в зоопарка Бойнице. 
Там бе излюпен и Пижо, но при друго семейство зоопаркови птици. Когато 
и те пристигнаха в България, първо се заговориха за това, как са излюпени 
на едно и също място. Така, от дума на дума, те се обикнаха и станаха 
семейство... И като всички други, дойде и техният ред да бъдат кръстени, 
което в Центъра често ставаше, когато си намериш партньор и създадеш 
семейство. Когато се запролети, Хората започнаха да мислят имена на 
новите птици. 

– Нека бъдат Пижо и Пенда! – каза някой, а Ани толкова 
хареса имената, че скочи от радост и запляска с ръце...

Ани и приятелите ù ги кръстиха така, за да са „бели и 
червени – весели засмени“, както се пееше в песничките на 
българските деца за мартеничките. 

– Ехааа, какви страхотни имена! – казаваха посетителите 
в Центъра и връзваха мартенички по клетката на Пижо и Пенда 
напролет, за да бъдат здрави, щастливи и плодовити.
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Орфей и Евридика:
В съседна клетка в Спасителния 

център живееше семейството на 
Орфей и Евридика.Те бяха кръстени 
на герои от древната митология. 

Там било описано, че Орфей е 
голям певец и поет, а Евридика била 
прекрасна нимфа, нежна и красива. 
Такава била и тази двойка, в която 
Евридика била млада и красива, 
а Орфей бил творческа личност. 
Прехласнат по своята любима, той 
по цял ден рецитирал стихове и пеел 
любовни песни, бил с ведър и забавен 
характер ... и разбира се, като всяка 
дама, Евридика не успяла да устои на 
такъв романтичен младеж. 

Те създали семейство и за 
годините, през които живеели, 
излюпили над 50 малки, като всяка 
година снасяли по няколко яйца.
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Така преминаваше ежедневието на семействата Адам и Ева, Ромео и 
Жулиета, Орфей и Евридика, Пижо и Пенда. Всяка година те имаха малки, 
като някои от годините успяваха да отгледат по две люпила. Това не 
се случваше в дивата природа, но под грижите на Хората, с наличието 
на достатъчно храна, при сигурни условия и под топлите грижи на Ани и 
нейните приятели, соколите се чувстваха спокойни и щастливи. Така за 
десет години, семействата излюпиха успешно 115 малки!

Гордите родители с любов и всеотдайност обгрижваха пухкавите 
мъници, и непрестанно се суетяха около тях, топлейки малките. За храна 
на пухчовците, с вниманието и търпението на истински родители, те 
избираха най-крехкото и вкусно месо.
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Ани и нейните приятели също обгръщаха с грижа малките соколчета. 
Макар че искаха да ги гушкат, това не е позволено при бебета на 
хищни птици, защото те привикваха към хората, решаваха, че те са 
техни родители, а после не се считаха вече за птици. Ето защо Ани си 
позволяваше много рядко да общува със соколчетата – например за да им 
прочете набързо някоя приказка, преди да заспят...
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В началото на месец май Хората взеха младите соколчета от 
Родителите и ги подготвиха за Живота Навън. Малчуганите нямаха 
търпение да се впуснат в нови приключения и да живеят на Свобода.

– Потърпете малко – казваше им Ани, – разбойници такива. Скоро ще 
бъдете на Свобода, мъниците ми! – поглеждаше ги тя грижовно и с малко 
тъга, защото знаеше, че скоро ще трябва да се раздели с тях.

После хората настаняваха малките в Хака. Хакът представляваше 
голямо метално гнездо, направено от хората. Те качваха Хака високо на 
красиви и здрави дървета, откъдето малките на Династията можеха 
да гледат цялата околност. Хората следяха ежедневието на дивите 
птици. Най-голямото събитие за тях бе преминаването на див сокол край 
клетката на някоя от другите династии – изключително рядко събитие, 
когато някоя странстваща птица забелязваше себеподобни в клетката и 
наминаваше да види какво се случва там:

– Вижте, вижте... И ние ще летим скоро на свобода като него! – 
вълнуваха се младежите и нямаха търпение и те да полетят на свобода.

Ани и другите от Зелени Балкани се грижеха за малчуганите, като 
носеха храна и я качваха в Хака. За да не ги притесняват, те ги наблюдаваха 
с камери, поставени на тайни места. 

Така, когато бяха сигурни, че младежите се хранят сами и са готови, 
те отваряха вратата на хака и наблюдаваха първите неуверени опити 
на младежите да летят. Ако някой по-несигурен младеж паднеше от хака 
при първите си опити да лети, те го вземаха и го връщаха в Центъра, за да 
оздравеят раните му, да се възстанови и укрепне, и след това го пускаха 
пак на свобода. Така, година след година, Ани и нейните приятели успяха да 
пуснат на свобда в България 115 соколчета, излюпени в Центъра. 
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За да предпазят соколчетата от всички опасности, доброволците се 
грижеха за много неща. Понякога соколите се блъскаха в жиците, по които 
се пренасяше електричеството на хората. Затова Хората поставяха 
специални предмети на жиците, за да бъдат те безопасни за птиците. Те 
поставяха на подходящи места изкуствени гнезда, за да може младите и 
неопитни соколчета да бъдат привлечени да загнездят в тях.

Доброволците обясняваха защо соколите са полезни птици. Срещаха 
се и хора, които не обичаха соколите. Тези хора поставяха отрови в 
природата, защото си мислеха, че соколите изяждат гълъбите, които те 
отглеждаха. Това бе опасно, защото от тази отрова можеха да пострадат 
много диви животни и дори деца. Мисията на доброволците бе да следят 
за отрови в дивата природата и да разясняват защо използването им е 
вредно.
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В Спасителния център:
– Знаеш ли, мили, иска ми се и ние да си починем вече – каза Жулиета. – 

Толкова години грижи по малките, строене на гнезда, почистване, шетане. 
Изтощена съм. – каза Жулиета и погледна Ромео с онзи поглед, на който 
той не можеше да устои и да откаже каквото и да било.

– Добре, мила. Явно е дошло времето и ние да си починем. – каза Ромео и 
я прегърна нежно. 

От този момент те бяха настанени във ваканционния отдел на 
Спасителния център. Там птиците по цял ден бяха свободни от родителски 
и други задължения и демонстрираха красотата си пред посетителите. 
Децата, които идваха в Центъра се дивяха на красивите птици, а 
служителите им разказваха прекрасната любовна история на Ромео и 
Жулиета. 

Запленяваща е тяхната история, която помогна за завръщането на 
ловните соколи в България.
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В един от топлите и приятни пролетни дни над клетките в 
Спасителния център премина дива млада птица.

– Хе-е-е-ей, не е ли това прекрасно начало на красив пролетен ден! – 
каза Ева, а Адам ù се усмихна и нежно я прегърна.
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И така ... един ден Хората откриха щастливото събитие. Томас и 
Лучия – двама от младите Ловци, излюпени в Центъра и израснали под 
техните грижи, бяха свили гнездо в дивата природа! Първото гнездо от 
много, много години насам!

Птиците в Спасителния център често скучаеха, защото не се срещаха 
с много птици от същия вид и често се пораждаха маловажни спорове, 
които прерастваха в конфликти и разпри. Така беше и при Орфей и Адам – 
двамата бащи на младежите Томас и Лучия... Те често спореха за футболни 
мачове, предимства и правила в играта. Веднъж спориха за личните си 
предимства и се обидиха взаимно в стремежа си да се защитят. Това 
породи тяхното отдалечаване за дълго време. Бавно и трудно, Адам 
пристъпи към Орфей:

– Хе-е-е-ей, Орфей. Май ще трябва да се сдружим, няма как! Знаеш ли, че 
децата ни са се обикнали и ще ставам дядо? Така де, ще ставаме дядовци,– 
свъси за миг вежди Адам, а после се усмихна и ей така, съвсем без да иска, 
прегърна Орфей.
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Така заедно възрастните Адам и Орфей, и всички други ловни соколи в 
Спасителния център, организираха голямо празненство за първото малко 
от Династията на Ловците, което беше излюпено в дивата природа! 
Всички бяха щастливи, че имат своя принос. А най-щастлива беше Ани...

– Дядо, ето че пак ще има соколи в небето над нашето село, щастлив ли 
си, дядо?

– Щастлив съм, мила. Знаеш ли защо? Защото си моя внучка.. Истински 
добър човек, който прави добри дела и се грижи за природата!

Двамата се прегърнаха и загледаха залеза и полета на ловните соколи в 
красивото смълчано небе...

Нашата дълга история приключва с успешен край! А може би това 
всъщност е едно прекрасно начало! Докато пишем тези редове, ние с 
трепет търсим и очакваме още гнезда и още малки ловни соколчета, 
излюпени и отгледани на свобода в природата на България. Хората могат 
да помагат на птиците да се завърнат на места, от които са били 
прогонени или заплашвани от други... Хора. 

Мечтите – малки или по-големи, могат да се сбъдват и ние ви 
пожелаваме да не спирате да мечтаете! Заедно с Адам, Ева, Гого, Томас, 
Лучия и всички други наши герои! 

А за да не мислите, че това е само една измислена приказка, защо не ги 
посетите в Спасителния център, за да се запознаете с тях? 
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Истинската история за Династията на Ловците
Птиците, описани в книжката са реални птици от Спасителния център 

за диви животни в Стара Загора, България. Тяхната съдба, произход и 
история в Центъра също са реални. 

– Адам и Ева са най-старата ни двойка ловни соколи, която идва от 
зоопарка Бойнице, в Чехия;

– Ромео е наистина толкова възрастен и настина толкова влюбен в 
по-младата Жулиета, но това се случва в света на птиците;

– Орфей и Афродита са също реална двойка от Спасителния център;
– Хаковете са реална методика за адаптиране на младите птици 

към дивата природа;
– Грижите, описани за птиците в Спасителния център, са реални 

и хората наистина ги обгрижват, внимавайки птиците да не се 
„импринтират“ – привикнат към хората;

– Първата открита дива двойка ловни соколи в България са потомци на 
Орфей и Евридика, Адам и Ева, и наистина загнездиха през 2018 година, 
като са първото гнездо в дивата природа от 20 години насам.

Към пролетта на 2021 година, Зелени Балкани са пуснали близо 100 
ловни сокола на свобода по начина, описан в приказна форма в книжката.

В края на 19-ти век ловният сокол е относително многоброен и широко 
разпространен в България. През 50-те до 70-те години на миналия век се 
наблюдава отрицателна тенденция в популацията. Причините за това 
са повсеместното изтребване на грабливите птици през този период, 
разрушаването на местообитанията и спад в хранителната база, 
вследствие на промени в селскостопанските практики, като засилената 
химизация (употребата на ДДТ) и др. 
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След 1985 г. спадът допълнително се ускорява и заради започналото 
по това време изземване на малки и на яйца от гнездата на и без това 
останалите малко на брой размножаващи се двойки в страната. 
Целенасочено проучване на вида, проведено през периода 2006–2011 г., 
показва наличието на отделни заети територии, като тогава се допуска 
размножаването на 1–2 двойки, без да има преки данни за нито едно 
заето гнездо. В продължение на години Зелени Балкани и Институтът по 
биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН работиха усилено 
в посока размножаване на ловния сокол на затворено и освобождаване на 
младите индивиди в дивата природа в рамките на проект „Завръщане 
на ловния сокол в България“. Същевременно Българското дружество за 
защита на птиците (БДЗП) полага мащабни усилия за смекчаване на 
заплахите върху вида като токови удари, бракониерство, посегателство 
върху яйцата и малките, както и за подобряване на местообитанията, 
чрез поставяне на стотици изкуствени гнезда, обезопасяване на 
хиляди километри от електроразпределителната мрежа в страната и 
въвеждане на специална агроекологична мярка за подобряване статуса на 
хранителните местообитания (пасища и ливади), в рамките на проекти 
като „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места 
от мрежата Натура 2000 в България“. 

 Така общите усилия на природозащитния сектор пожънаха успех 
и безспорно доведоха до завръщането на един световно застрашен 
вид като гнездящ в България. Разбира се, това е важна стъпка, но едва 
началото към формиране на устойчива гнездова популация в страната. 
За тази дългосрочна цел са необходими още много съвместни усилия и 
сътрудничество между различните институции, общности и организации в 
България и Европа.
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1.  Време за творчество 
Оцвети:

2. Нарисувай нашите герои по твой уникален начин и ни ги изпрати до адрес:

гр. Стара Загора 6006
ул. Стара планина 9
за Зелени Балкани
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3. Помогнете на ловния сокол да стигне до гнездото
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Знаете ли, че старинните наименования на ловния сокол са Крагуй и 
Барак?

Ловният сокол е древна граблива птица от семейство Соколови, най-
едрият вид сокол в България .В миналото ловният сокол е бил една от най-
често срещаните хищни птици в Лудогорието, Добруджа и по Дунав, като 
стотици, вероятно дори хиляди двойки са гнездили в страната ни.

Запознайте се с Ани, Аруин, Гого, Адам и Ева, Пижо и Пенда, Ромео и 
Жулиета,Томас и Лучия.

Да пътешестваме заедно в Династията на Ловците!
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Kонтакти:
Зелени Балкани Централен офис –  

гр. Пловдив, ул. Скопие 1 
тел.: 032/626 977, 0887 887 557

Регионален офис – Стара Загора  
гр. Стара Загора 

ул. Стара планина 9  
тел.: 042/622 401

Спасителен център за диви животни –  
гр. Стара Загора, П.К. 27  

тел.: (042) 60 77 41
e-mail: wrbc@greenbalkans.org
https://greenbalkans-wrbc.org

Ръководител на проекта:  
Елена Стоева – тел.: 0887 574 699 

email: etilova@greenbalkans.org


