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ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ:

І.Описателен отчет за 2006 г. по 
основните направления и програмни 
области

1.Консервационни и възстановителни дейности

 1.1.Видове и хабитати
 1.2.Влажни зони
 1.3.Разширяване на националната мрежа от 
защитени територии и НАТУРА 2000 в България
 1.4.Гори и планини, доброволна система за 
охрана на горите

2. Законодателство, политика и управление 

3. Консервация ex-situ. Спасителен център за диви 
животни – Стара Загора

4. Публични кампании и борба с бракониерството

5. Международни консервационни ваканции

6.Младежки дейности и информационни и 
образователни дейности

7.Повишаване капацитета за работа с доброволци

8.Издания 

9. Членство 

10. Участие в междуведомствени комисии и работни 
групи

11.Медии 

12. Други 

ІІ.Финансов отчет за 2006 г. 
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Çåëåíè Áàëêàíè áëàãîäàðè çà 
ôèíàíñîâàòà ïîäêðåïà ïðåç ãîäèíàòà íà:
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EECONET Action Fund

E uropean Natural Heritage Fund
Fondation Patrimoine Naturel en E urope

Fondo Patrimonio Natural E uropeo

E URONAT UR

ST IFT UNG
E UROPÄ ISCHE S NAT UR E R B E

EUROSITE

CEE Trust 
World Bank 

GEF 

Фондация Помощ за 
благотворителността в България 

Посолството на САЩ в България 

ПУДООС / МОСВ

Посолството на Кралство 
Холандия в България

Фондация ЕкоОбщност 

EECONET Action Fund

Frankfurt Zoological Society

Peaple’s Trust 
for Endangered species

British Trust for 
Conservation Volunteers

Програма Леонардо Да Винчи CEEWEB

Община Асеновград

Асоциацията на 
Парковете в България

WWF DCP

Българска фондация 
биоразнообразие

КЦМ

Институт “Отворено 
Общество” - София

Община Димитровград

Германска агенция за 
околна среда (DBU)

BBI Matra programme

Комитет против 
избиването на птици 

Държавна агенция по 
младежта и спорта – ДАМС

International Nature Network

ЕК МАРИЦА ИЗТОК 3



Äåéíîñòè ïî îñíîâíèòå ïðîãðàìíè 
îáàñòè è íàïðàâëåíèÿ

През 2006 г. Зелени Балкани продължи работата си 
по изпълнение на основните цели (изучаване, опазване 
и възстановяване на биологичното разнообразие на 
България и Балканите) и направления: • консервационни 
и възстановителни дейности; • проучване и изготвяне 
на предложения за нови защитени природни територии; 
• дейности по изграждане на европейската екологична 
мрежа НАТУРА 2000 в България; • подпомагане процеса 
на хармонизиране на природозащитното законодателство 
и политика с европейските; • контрол върху прилагането 
на природозащитното и горското законодателство; • 
дейности за лечение и рехабилитация на бедстващи редки 
и застрашени видове птици, вкл. програма за размножаване 
и реинтродукция на редки и световно застрашени видове 
птици; • дейности по прилагане на CITES (Конвенция за 
международната търговия със застрашени видове от 
дивата флора и фауна); • публични кампании; • младежки 
образователни програми; •международни консервационни 
ваканции и др.

За календарната година от международни и национални 
финансиращи организации и донори са изпълнявани 27 
текущи и нови проекта по основните програмни направления 
и области на действие на организацията.
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Äîêóìåíòúò ïðåäñòàâÿ îáîáùåí îò÷åò çà 2006 ã. 
íà ÑÍÖ ”Çåëåíè Áàëêàíè” è 

ÑÍÖ “Çåëåíè Áàëàêíè - Ñò. Çàãîðà” â ðàìêèòå 
íà Ôåäåðàöèÿ íà ïðèðîäîçàùèòíè ñäðóæåíèÿ 

Çåëåíè Áàëêàíè.
 

Çà óëåñíåíèå ïðîåêòèòå óïðàâëÿâàíè îò 
“Çåëåíè Áàëêàíè - Ñò. Çàãîðà” 

ñà îçíà÷åíè ñúñ çíàê *.

Íîâè è òåêóùè ïðîåêòè îñúùåñòâåíè 
ïðåç 2006 ã.

 “Развитие на гражданското общество в граничните райони чрез 
изграждане на НПО мрежа за застъпничество” – 2005-2007, Финансираща 
организация CEE TRUST;
 “Консервация, възстановяване и устойчиво управление на 
Поморийско езеро” – 2005-2009, Финансираща организация Световна 
Банка;
 “Опазване и моделно възстановяване на заливни гори - 
принос към консервацията на биоразнообразието по Дунав”, 2005-2006, 
Финансираща организация Посолството на кралство Холандия в България 
- офис на земеделското аташе;
 “Изготвяне на План за възстановяване и опазване шип (Acipens-
er nudiventris) в България”, 2005-2007, Финансираща организация – 
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 
(ПУДООС);
 “Развитие на мрежата НАТУРА 2000 в района на р. Дунав, 
България” – 2006 - 2007, Финансираща организация WWF-DCP;
 “Изработване на план за консервация и възстановяване на 
защитена местност “Злато поле” – 2006, Финансираща организация 
Информационен център на община Димитровград чрез фондация 
“Екообщност”;
 Филм “Българската гора-настояще, но дали с бъдеще?” – 2006, 
КЦМ 2000 АД;
 “Обществен контрол при спазване на Закона за горите и 
опазване територии с повишено биологично разнообразие”, 2006 – 2007, 
Финансираща организация Българска фондация “Биоразнообразие”;
 “За природата и младежта няма граници”, 2006, Финансираща 
организация – ДАМС;
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ÑÍÖ “Çåëåíè Áàëàêíè - Ñò. Çàãîðà” â ðàìêèòå 
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Çà óëåñíåíèå ïðîåêòèòå óïðàâëÿâàíè îò 
“Çåëåíè Áàëêàíè - Ñò. Çàãîðà” 

ñà îçíà÷åíè ñúñ çíàê *.

 “План управление на Защитена местност Злато поле”, 2006, 
Финансираща организация Община Димитровград;
 “Гражданското общество в защита на защитената дива природа 
и природозащитни области в България”, 2006-2007, Финансираща 
организация Държавен департамент на САЩ, чрез посолството на САЩ в 
България;
 “Развитие на капацитети за планове за управление по НАТУРА 
2000 в България”, 2006-2007, Финансираща организация BBI Matra 
programme на Холандското Министерство на Земеделието, Природата и 
Качеството на Храните;
 “План за действие за опазване на биологичното и ландшафтно 
разнообразие”, 2006-2007, Финансираща организация – Община 
Асеновград;
 “Проучвания на орнитофауната в района на местността Узана” 
(Природен парк Българка), 2006-2007, Финансираща организация 
Асоциация на парковете в България;
 Конференция 24-29 август, 2006, финансираща организация 
фондация “Институт “Отворено Общество” - София;
 *“Изграждане на мрежата от защитени зони НАТУРА 2000”,2005-
2007, Финансираща организация Предприятие за управление на 
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС);
 *“Изпълняване на консервационни дейности в България 
(телеметрия)” – 2005-2007, Финансираща организация Франкфуртско 
Зоологическо Дружество;
 *“План за действие за възстановяване на зелен коридор на река 
Соколица”, 2005-2006, финансираща организация ЕК МАРИЦА ИЗТОК 3;
 *“Подкрепа на изпълнението на CITES конвенцията в Централно 
и източно европейските страни”, 2005-2006, Финансираща организация 
CEEWEB;
 *“Брадатият лешояд – Да върнем символа на българската 
природозащита” (Дейности по възстановяването популациите на черния 
и белоглавия лешояд като първа стъпка за реинтродукция на брадатия 
лешояд в България), 2006-2007, Финансираща организация Франкфуртско 
зооложко дружество (Frankfurt Zoological Society) и Германска агенция за 
околна среда (DBU) чрез фондация “Екообщност”;
 *“Опазване на световно застрашения вид - царски орел в 
България”, 2006, финансираща организация – People’s Trust for Endangered 
Species;
 *“Финансова подкрепа на доброволци от INN, практикуващи в 
ЦРРРВ”, 2006, Финансираща организация International Nature Network;
 “Валидация и акредитация на доброволчеството”, 2006-2008, 
Зелени Балкани като партньор на BTCV, Финансираща организация 
Програма LEONARDO DA VINCI PROGRAMME;
 *“Борба с бракониерството във влажните зони”, 2006-2008, 
Финансираща организация Комитет против избиването на птици;
 “Дългосрочна консервация на популацията на световно 
застрашената червеногуша гъски в основните и зимовища в света”, 2006-
2007, Финансираща организация; EECONET Action Fund, EURONATUR, 
Frankfurt Zoological Society;
 “Проучване и екологична оценка на съществуващите технологии 
за добив на злато от гравитационен концентрат”, 2006-2007, Финансираща 
организация КЦМ 2000 АД;
 *“Награди за ефективност”, 2006-2007, Финансираща организация 
Фондация “Помощ за благотворителността в България”;

Íîâè è òåêóùè ïðîåêòè îñúùåñòâåíè 
ïðåç 2006 ã.



Програмата за консервация на царския орел в България се 
изпълнява от организацията от 1993 г. При изпълнението на 
Програмата, усилията на Зелени Балкани са концентрирани 
в района на Сакар планина и Дервенски възвишения, 
Югоизточна България - в граничния район с Турция. 
Приблизително 90 % от популацията на царски орел в 
България е съсредоточена в този район. Обитаващата го 
субпопулация е от ключово значение за оцеляването на 
вида в Европа и Азия, тъй като се намира по средата на 
Европейската популация (Унгария) и азиатската популация 
(Турция). Всичко това налага предприемането на директни 
консервационни мерки за опазване, както на птиците така и 
на техните местообитания.

Дейностите за опазване на царския орел през 2006 година 
се осъществиха в рамките на проект  “Опазване на световно 
застрашения вид - царски орел в България”, финансиран от 
People’s Trust for Endangered Species (PTES). В проекта бяха 
заложени следните дейности:

Наблюдения и охрана през размножителния сезон на 
целеви гнезда.

Редовно бяха наблюдавани и охранявани 6 гнездящи 
двойки. Птиците от две двойки напуснаха гнездата си преди 
да излюпят, вероятно поради лоши метеорологични условия. 
Четирите двойки излюпиха общо 8 малки, като само 6 от тях 
излетяха успешно от гнездото.

През 2006 г. в наблюдението и охраната участваха 17 
доброволеца на Зелени Балкани, положили общо 152 
дни доброволен труд и осъществили над 1100 часа 
наблюдение.

Подхранване
Подхранването на гнездещите двойки царски орли по време 

на размножителния период е от изключително значение 
за повишаване на гнездовия успех и броя на успешно 
отгледаните малки.

През 2006 г. беше продължена традицията за подхранване 
на двойките. За целта бяха изразходвани над 300 кг. месо

Изграждане на площадка за подхранване на хищни 
птици в Сакар

За да се оптимизира подхранването, в началото на 
април  започна изграждането на площадка за изкуствено 
подхранване на царски орли и други хищни птици. 
Площадката е разположена в Сакар планина, районът с 
най-стабилна популация на вида в България. Мястото за 
подхранване е на приблизително еднакво разстояние от 
гнездата на три двойки царски орли, които потенциално могат 
да се хранят на новата площадка. Планирано е на нея да 
се доставят трупове на домашни животни, които да служат 
за храна не само на орлите, но и на други видове хищни 
птици като черна каня, египетски лешояд, гарван гробар и 5
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Åäíî îò îñíîâíèòå íàïðàâëåíèÿ íà ðàáîòà íà 
Çåëåíè Áàëêàíè å êîíñåðâàöèÿ íà ðåäêè è 

ñâåòîâíîçàñòðàøåíè âèäîâå ïòèöè 
è òåõíèòå ìåñòîîáèòàíèÿ. 

Â ðåçóëòàò íà äúëãîãîäèøíàòà ñè ðàáîòà, 
âèñîêàòà åêñïåðòèçà è áëàãîäàðåíèå íà 

ïîäêðåïàòà íà äîáðîâîëöè è ìåæäóíàðîäíè 
ïàðòíüîðè, ñäðóæåíèåòî å âîäåùà îðãàíèçàöèÿ 

â Áúëãàðèÿ ïî òîâà íàïðàâëåíèå.

1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 
ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ 1.1. Âèäîâå è õàáèòàòè

1.1.1.Êîíñåðâàöèÿ íà Öàðñêè îðåë 
(Aquila heliaca)
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1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 
ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ 1.1. Âèäîâå è õàáèòàòè

др. Мястото за изграждането на площадката бе избрано в 
резултат на отлично познаване на района от експертите на 
Зелени Балкани и редица пробни подхранвания, на които бяха 
наблюдавани млади и възрастни орли, посещаващи района 
на площадката. От друга страна, площадката в Сакар заема 
междинно място между вече съществуващите съоръжения 
за изкуствено подхранване на лешоядни птици в Източни 
Родопи и Източна Стара Планина, и за в бъдеще би могла да 
представлява връзка за птиците от споменатите райони. 

За изграждането на площадката бяха използвани дървени 
колове и бодливи храсти, като е планирано занапред тя да 
се осъвремени чрез монтирането на телена мрежа, вкопана 
в земята.

Залесяване на тополи, с цел подобряване състоянието 
на гнездовия хабитат на царския орел

През месец март доброволци на Зелени Балкани и ученици 
от град Свиленград извършиха залесяване на тополи в района 
на Сакар планина. Целта на това залесяване бе да се осигурят 
в дългосрочна перспектива достатъчно подходящи дървета 
за гнездене на царския орел в района. Паралелно с това бе 
наблегнато на образователния ефект, който имат подобни 
дейности върху младите хора. Участниците в залесяването 
имаха възможността да научат повече за редкия вид – царски 
орел и за проблемите, свързани с неговото опазване. 

Строеж на изкуствено гнездо 
С цел да се подпомагане една от двойките царски орли, 

чието гнездо бе разрушено вследствие на буря, съвместно 
с колегите от БДЗП бе построено изкуствено гнездо. То 
бе поставено близо до старото гнездо на двойката, като 
мястото бе съобразено с особеностите и екологията на вида. 
Практиката в други страни показва, че подобни изкуствени 
гнезда често са стимул за двойката да загнезди отново. 

Мониторинг състоянието на популацията в страната и 
издирване на новосформирани двойки царски орли.

През 2006 г. бе осъществено наблюдение на общо 18 известни 
гнезда на царски орел, разположени в различни райони на 
България. През годината в страната имаше 16 сформирани 
двойки Към загнездване пристъпиха 15 двойки: 14 в Сакар 
и Дервенски възвишения (граничния район с Турция) и 1 в 
централната част на страната. От всички загнездели двойки, 
едва 9 излюпиха - общо 16 малки, като само 12 от тях успяваха 
да излетят успешно. Като цяло може да  се заключи, че 2006 
г. бе с нисък гнездови успех за царския орел. Статистиката 
показва, че за всички известни сформирани двойки се пада 
средно по 0,75 успешно отгледани малки, докато за двойките 
успели да излюпят малки гнездовия успех е средно 1,33 
малки за двойка. Докато през 2005 г. за сформираните двойки 
се пада средно по 1,45 отгледани малки, а на двойките 
които са излюпили, средно се пада по 1,9 малки за двойка. 
Разделението на сформирани и излюпили двойки се налага 
поради факта, че не всички сформиране двойки загнездват, 
както и не всички загнездели успяват да излюпят и отгледат 
малки. Според направения анализ понижения гнездови успех 
на цялата популация през 2006 по скоро се дължи на природни 
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Åäíî îò îñíîâíèòå íàïðàâëåíèÿ íà ðàáîòà íà 
Çåëåíè Áàëêàíè å êîíñåðâàöèÿ íà ðåäêè è 

ñâåòîâíîçàñòðàøåíè âèäîâå ïòèöè 
è òåõíèòå ìåñòîîáèòàíèÿ. 

Â ðåçóëòàò íà äúëãîãîäèøíàòà ñè ðàáîòà, 
âèñîêàòà åêñïåðòèçà è áëàãîäàðåíèå íà 

ïîäêðåïàòà íà äîáðîâîëöè è ìåæäóíàðîäíè 
ïàðòíüîðè, ñäðóæåíèåòî å âîäåùà îðãàíèçàöèÿ 

â Áúëãàðèÿ ïî òîâà íàïðàâëåíèå.

1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 
ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ 1.1. Âèäîâå è õàáèòàòè

явления – лоши атмосферни условия, липса на достатъчно 
плячка и възможност за ловуване вследствие на обилните 
дъждове. 

В рамките на извършените проучвания и експедиции 
като част от проучванията на проекта бяха открити две 
новосформирани двойки. И двете двойки заемат територия, 
която не е обитавана до момента от царски орли. Другия 
интересен факт е, че и двете двойки са образувани с участието 
на една млада и една възрастна птица.

Спасителен център 
Охраната на царските орли и наблюдението на гнездещите 

двойки позволява при необходимост своевременната намеса 
и приемането на млади птици в Спасителния център (най-
вече птици, пострадали при неуспешно напускане на гнездото 
или изоставяне от родителите). 

По време на охраната през 2006 г. се наложи доброволците 
да окажат първа  помощ на едно бедстващо малко на 
царски орел. Малкото напусна преждевременно гнездото, 
което стана причина за получаване на фрактура на 
крайника. Своевременно на птицата беше оказана помощ 
от специалисти на Спасителния център, които на място 
направиха първоначален оглед на състоянието и. Наличието 
на травмата наложи приемането и в Спасителния център, 
където на птицата беше направена рентгенография и 
назначено лечение и терапия. Птицата бе пренасочена за 
волиерно отглеждане в Спасителния център. 

Медийно отразяване
Резултати от работата за опазване на царския орел бяха 

представени както пред български така и пред международни 
медии. 

В  рамките на дългогодишно сътрудничество между Зелени 
Балкани и немската организация EURONATUR, България 
и района на царските орли бе посетена от група немски 
журналисти. В последствия бяха отпечатани няколко статии 
в немския печат. 

Множество медии отразиха и спасяването на бедстващия 
царски орел и приемането му в Спасителния център на 
Зелени Балкани.

Други
През 2006 г. бе поставено началото на съвместно 

сътрудничество между Зелени Балкани и CBD Habitat, 
като в ново проектопредложение пред PTES бе заложена 
възможността двете организации да стартират радио 
проследяване на царски орли в България. Проучване от този 
род е от изключителна важност за цялостното  проучване и 
опазване на популацията на вида. 

Значителен резултат бе постигнат чрез посещение на 
доброволец на Зелени Балкани във водещата испанска 
организация CBD Habitat, работеща за консервацията на 
испанския царския орел (Aquila adalbetri), черния лешояд 
и други редки видове в Испания. Чрез посещението бяха 
придобити ценни знания и усвоени успешни практики,  
използвани на терен от испанските колеги за опазването на 
царския орел.
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ëåøîÿäíèòå ïòèöè â Áúëãàðèÿ.
Ïðåç 2006 ã. ïðîäúëæè ðàáîòàòà íà 

îðãàíèçàöèÿòà ïî èçïúëíåíèå íà äåéíîñòèòå 
çàëîæåíè â Áàëêàíñêèÿ ïëàí çà îïàçâàíå 

íà ëåøîÿäèòå è â ðàéîíèòå îïðåäåëåíè çà 
äåéñòâèå íà Çåëåíè Áàëêàíè.

1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 
ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ 1.1. Âèäîâå è õàáèòàòè

1.1.2. Âúçñòàíîâÿâàíå è îïàçâàíå íà 
ëåøîÿäèòå â Áúëãàðèÿ

×åðåí ëåøîÿä (Aegypius monachus),
Áðàäàò ëåøîÿä (Gypaetus barbatus),

Áåëîãëàâ ëåøîÿä (Gyps fulvus),
Åãèïåòñêè ëåøîÿä (Neophron percnopterus)

През тази година продължи редовното подхранване на 
площадката на Зелени Балкани край Бяла река. Общо 
за периода бяха  осъществени 40 подхранвания и бяха 
изнесени 9820 кг трупове и кланични отпадъци. 
Резултатите от подхранването са:
- черен лешояд - максималната численост на хранещи 

се черни лешояди на площадката на Бяла река бе 
регистрирана на 25.07.06 – 32 птици. Осем от тях бяха 
с крилометки, което доказва принадлежността им към 
колонията в Дадя. В резултат на редовното подхранване 
за пръв път беше наблюдавано трайно присъствие на 
черни лешояди в долината на Бяла река през зимните 
месеци. През февруари бяха регистрирани 10 птици да 
се хранят на площадката. Тези зимни струпвания най-
вече на млади птици са предпоставка за сформиране на 
нови размножаващи се двойки в района през следващите 
години. През летните и есенни месеци беше наблюдавано 
сформирането на традиционните групи от 6 до 12 лешояда, 
които дълготрайно, в рамките на 3-4 месеца, обитават 
района на Бяла река и се придържат към площадката за 
подхранване, без да посещават „майчината” колония в 
Дадя (Гърция);
- белоглав лешояд – най-много белоглави лешояди на 

площадката бяха наблюдавани на  04.08.2006 - общо 31 
птици;
- Египетски лешояд - през настоящия сезон в района на 

Бяла река гнезди една двойка египетски лешояд, която 
през 2006 г. отгледа успешно едно малко. Освен успешно 
размножилата се двойка, района се обитаваше и от 2 
неразмножаващи се двойки, които най-вероятно бяха 
сформирани през тази година. За пръв път тази година се 
наблюдава голямо миграционно струпване на египетски 
лешояди в периода юли-септември. Средно групата се 
състоеше от 8-12 птици, а максимално отбелязаната 
численост е 22 птици. Това е едно от най големите 
струпвания на вида наблюдавано в Източни Родопи през 
последното десетилетие. Вероятно долината на Бяла 
река, с действащата площадка, са едно от най-важните 
места, както за миграцията така и за размножаването на 
египетския лешояд.

Äåéíîñòè íà òåðèòîðèÿòà íà 
Èçòî÷íè Ðäîîïè

À) Èçêóñòâåíî ïîäõðàíâàíå
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îðãàíèçàöèÿòà ïî èçïúëíåíèå íà äåéíîñòèòå 
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1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 
ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ 1.1. Âèäîâå è õàáèòàòè

Проследяването на черни лешояди, маркирани 
с радиопредаватели продължи и през 2007 г. 
Радиомониторингът се изпълнява съвместно с WWF - 
Гърция / Дадя и БДЗП от 2004 г. Екипът на Зелени Балкани 
покрива територия в южната част на Източни Родопи в 
България около площадката за подхранване на лешоядни 
птици, изградена и поддържана от дружеството в близост 
до с. Пелевун, община Ивайловград.

През 2006 г. бяха проследявани общо 8 лешояда, 
маркирани с предаватели - два, от които възрастни, два 
субадултни и останалите - полово незрели. Възрастните 
птици участваха в размножаване и малките им излетяха 
успешно; едната субадултна птица също е правила опити 
за размножаване, но неуспешно (Vasilakis, 2006). Три от 
предавателите са излъчвали сигнал непостоянно поради 
технически проблеми. За проследяване на птиците бе 
проведена полева работа с продължителност общо 53 часа 
в рамките на 18 дни. Екипът за ради телеметрия направи 
през 2006 г. общо 990 опита за засичане на птици. В  760 
от случаите не бе засечен сигнал, в 138 случая птиците 
бяха засичани само от една станция, в 73 случая сигнала 
от птиците бе улавян едновременно от две станции, а в 19 
случая бе постигнато максималното засичане на сигнала от 
три станции. По този начин бяха постигнати 92 сравнително 
точни местоположения (едновременно засичане от 2 или 3 
станции). Лешоядите бяха проследявани средно 2 дни на 
месец, а средната продължителност на сесиите бе 3 часа 
и 20 минути. Всеки ден бяха правени средно по 61 опита за 
засичане на различните птици.

Поради лоши метеорологични условия и технически 
неизправности на радио-апаратурата, опити за засичане 
не бяха правени през месеците януари-март и декември. 
Общо за 2006 година при събирането на информация за 
движението на черните лешояди чрез радио телеметрия, 
екипа на Зелени Балкани  положи 77 човекодни труд, като  
участваха 23 души от 2 страни. 

Получените местоположения се считат за сравнително 
точни и показателни за маршрутите на движение на 
черните лешояди в българската част на Източни Родопи. 
Тази информация е от изключителна важност за планиране 
на консервационните действия за опазването на черните 
лешояди  в Източни Родопи. На картата са показани 
местоположенията на птиците (премахнати са тези, 
които очевидно са грешни - на разстояние над 80 км от 
станциите за телеметрия или няма засичане на сигналите 
от различните станции).

Á)Ìîíèòîðèíã íà ëåøîÿäèòå â ðàéîíà íà Áÿëà 
ðåêà. Ðàäèî-òåëåìåòðèÿ.
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1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 
ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ 1.1. Âèäîâå è õàáèòàòè

Изграждането на изкуствени гнезда за привличане на 
гнездещи двойки лешояди е успешна практика, заимствана 
от дългогодишния опит на други страни.

През 2006 г. бяха изградени три изкуствени гнезда в 
района на Източни Родопи.

Â)Èçãðàæäàíå íà èçêóñòâåíè ãíåçäà

Продължи работата за популяризиране на проблема с 
използването на отровни примамки за наземни хищници, 
като бяха проведени множество срещи за неговото 
разясняване. 
Продължи и разпространението на специализираната 

дипляна по темата и Наръчника за действие при намиране 
на отровени диви птици.
През настоящата година в Спасителния център за диви 

животни постъпи един мъртъв белоглав лешояд от района 
на Източни Родопи. След направената аутопсия и анализи 
се оказа, че лешоядът е отровен с цинков фосфид. 
Постъпиха и над 10 отровени птици (мишелови и сови) с 
отравяния от използвани примамки за мишки. Птиците не са 
от райони с популации на лешояди. За всички случаи бяха 
направени аутопсии на птиците и бяха взети проби, които 
бяха изпратени за анализ на специализирани лаборатории. 
Няколко медии отразиха проблема с отровите и заплахата, 
която представляват за дивите животни.

Ã)Äåéíîñòè ñðåùó èçïîëçâàíåòî íà îòðîâè è 
èíôîðìàöèîííè êàìïàíèè:

Äåéíîñòè íà òåðèòîðèÿòà íà 
Èçòî÷íà Ñòàðà ïëàíèíà è Ðîÿêñêî-

Ïðîâàäèéñêîòî ïëàòî

À) Ïîäõðàíâàíèÿ è ìîíèòîðèíã

Предвид приетата Стратегия за реинтродукция на 
белоглавия лешояд в Източна Стара планина през 2007 
г. концентрирахме усилията си в района на Природен 
парк “Сините камъни”. В дейностите активно се включи 
и парковата администрация , съвместно с която от март 
месец, веднъж  седмично, се извършваше подхранване с 
кланични отпадъци, които бяха изхвърляни  на площадката. 
По време на подхранванията бе провеждан и мониторинг. 
В останалите райони (Ришки проход, Камчийска планина 
и Роякско-Провадийското плато) екипът провеждаше 
частичен мониторинг на гнездящите хищни птици. Данните 
от наблюденията показаха, че в района гнездят  2 двойки 
египетски , които отгледаха успешно по 1 малко. Една 
от наблюдаваните през предишните години двойки не 
загнезди и не е била наблюдавано, докато нова двойка се 
сформира в района на Природен парк “Сините камъни”. 
Двойката не се размножава през настоящата година, но 
с увеличаване на подхранването в следващите години е 
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твърде вероятно тя да загнезди. Наблюденията показаха, 
че контролираната популация на скални орли в Източна 
Стара Планина е стабилна като общо шестте контролирани 
двойки отгледаха 8 малки. 

Изкуствените подхранвания бяха посещавани редовно 
от скални орли и два пъти от египетски лешояди. От 
септември месец в района на площадката за подхранване 
на Сините камъни се сформира голяма група от гарвани 
гробари, наброяваща близо 90 птици.

Á) Èíôîðìàöèîííè êàìïàíèè è ïðåâåíöèÿ 
èçïîëçâàíåòî íà îòðîâè ñðåùó íàçåìíè 

õèùíèöè

Основните дейности в това направление бяха свързани 
с мониторинг на използването на отровни примамки в 
целевите за реинтродукция на лешояди райони. Най-добре 
този мониторинг  бе осъществяван в района на Сините 
камъни, където с годините има натрупана информираност 
сред местните хора за намеренията за реинтродукция на 
лешояди и вредата от използването на отрови.

В останалите контролирани от нас райони в Източна 
Стара Планина и Роякско-Провадийското плато 
информационните кампании бяха извършвани по време 
на провеждани пробни подхранвания и провежданото 
наблюдение на приоритетните скални масиви. По време 
на мониторинга не бяха констатирани случаи на отровени 
животни или на поставяне на отровни примамки.

Ã) Äîêóìåíòè

Беше изготвен Доклад за възможностите за реинтродукция 
на лешояди в района (Viability Study ), като комисията 
по реинтродукция избра районите на Сините камъни и 
Котел за стартиране на програма за реинтродукция на 
белоглавия лешояд.

Äåéíîñòè íà òåðèòîðèÿòà íà 
Çàïàäíè Ðîäîïè

Дейностите в района на Западни Родопи бяха насочени 
към проучване на възможностите за реинтродукция, 
подходящи местообитания и наличието на хранителна 
база, използването на отрови и пр.

По време на пробните подхранвания през настоящата 
година не бяха наблюдавани лешоядни птици. Беше 
завършен Доклад за възможностите за реинтродукция 
на лешояди в  района. Комисията по реинтродукция взе 
решение стартирането на програми за реинтродукция на 
лешояди в Западни Родопи да се отложи за по-късен етап, 
поради потенциалната опасност от използване на отровни 
примамки в гръцката част на планината.
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Ìåæäóíàðîäíà ìèñèÿ çà ðåèíòðîäóêöèÿ 
íà ëåøîÿäèòå â Áúëãàðèÿ

В резултат на дългогодишните усилия по опазването и 
възстановяването на популациите на лешоядните птици, 
в периода 26 и 27.03.2006 г. България беше посетена от 
водещите европейски специалисти в тази област. В мисията 
участваха Ханс Фрей (Фондация за брадатия лешояд), 
Волфганг Фремут (Франкфуртското зооложко дружество), 
Хуан Санчес и  Евелин Тевес (Фондацията за консервация на 
черния лешояд), Мишел Терас (BirdLife – Франция), Алваро 
Камина (Европейска група за консервация на белоглавия 
лешояд). 

Целта на мисията бе да определи подходящите райони 
за стартиране на програми за реинтродукция на лешояди 
в страната, като тази оценка се основава на проведените 
тригодишни проучвания в издирване на най-подходящите 
за целта райони. Бяха посетени районите на Западна Стара 
Планина, Централен Балкан, Източна Стара Планина и 
Западни Родопи. Приоритетните за реинтродукция места 
бяха посетени съвместно с българските организации, 
работещи в тях – Зелени Балкани, Дружество за защита на 
хищните птици, Фонд за дивата флора и фауна.

В крайна сметка и след обсъждане с представителите 
на българските природозащитни организации бе взето 
решението да се стартира с реинтродукцията на белоглавия 
лешояд в Западна и Източна Стара Планина, като Зелени 
Балкани ще има ангажимент към реинтродукцията в Парк 
“Сините камъни” и Ришки Проход. При успех на тези програми 
ще се пристъпи към реинтродукцията на консервационно по-
значимите черен и брадат лешояд. Решено бе, че Центъра 
за рехабилитация и размножаване на редки видове в 
Стара Загора ще играе ключова роля при провеждането на 
програмите по реинтродукция на лешояди, като ще отговаря 
за адаптирането, размножаването и рехабилитирането на 
различните видове лешоядни птици и ще играе важна роля 
при прилагането на т.нар. «Антидот програма», целяща да 
намали риска от използването на отрови. 
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Ñïàñèòåëåí Öåíòúð çà äèâè æèâîòíè

Спасителния център заема важно място в изпълнението на 
Балканския план за консервация на лешоядите – както като 
място за волиерно отглеждане и размножаване на птици, 
така и като звено за оказване на първа помощ на бедстващи 
птици и при прилагането на програмата за превенция 
използването на отрови. 

През 2006 г. в Спасителния център постъпи един белоглав 
лешояд с фрактура на крайника, който след успешно лечение 
беше върнат на свобода.

Специалистите на Центъра участваха в дейностите на 
т.нар. “антидот” програма, целяща превенция използването 
на отрови, причиняващи смъртност сред дивите птици. За 
целта в Центъра бяха направени аутопсии на белоглав 
лешояд и други отровени птици и бяха взети проби, изпратени 
за анализ в специализирани лаборатории.

Ó÷àñòèå â ñåìèíàðè è ñðåùè

Членове на екипа участваха в различни работни срещи 
и обучителни семинари за консервация на хищни птици и 
защитени видове. 

Екипа на Зелени Балкани участва в  иницииране на Група 
за опазване на хищните птици в България и в  семинар за 
реинтродукция на лешояди във Франция.

Екипа на Зелени Балкани активно участваше в дискусиите 
по международните мейлинг листи, свързани с опазването 
на лешоядите и хищните птици.
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От 2003 г. стартира програмата “Дългосрочна консервация 
на популацията на световно застрашената червеногуша 
гъска в нейните места за зимуване - България”, изпълняван 
от Зелени Балкани с подкрепата на EECONET Action Fund, 
EURONATUR и Франкфуртското зооложко дружество (Frank-
furt Zoological Society).

Програмата цели дългосрочно опазване на местообитанията 
на световно застрашения вид в България, чрез закупуване на 
местата в Приморска Добруджа, където зимува голяма част 
от световната популация на вида. По този начин се осигурява 
зона на сигурност, където птиците могат да се хранят и 
почиват необезпокоявани, без това да влиза в противоречие 
със земеделските практики, типични за района.

През 2006 г. Зелени Балкани следва дългосрочно поставените 
цели за закупуване на земи в района на изхранване на 
зимуващите червеногуши гъски в България. Дейностите бяха 
съсредоточени в района на Приморска Добруджа, Северо-
източна България. Това наложи и съобразяване с условията 
на пазара на земи в страната, който през последните години 
се оказва доста динамичен. По време на проучването на 
пазара на земята бяха отчетени рекордно високи цени на 
земеделската земя в целевия район, достигащи 5000 – 5200 
евро за хектар. Имайки предвид това, както оптималното 
изпълнение на проекта и поставените цели, екипа се 
водеше от следните критерии при избора на подходящи 
за закупуване парцели:  разумна цена на земята, спрямо 
бюджета на проекта и  моментната ситуация на пазара, 
посещение на местността от червеногуши гъски през зимния 
период, големина на предлагания парцел, възможността за 
хомогенизиране на имотите, близост на предлаганите земи 
до потенциални НАТУРА 2000 места. За да се отговори 
на така поставените критерии бяха предприети различни 
подходи – лични срещи с местни хора, собственици на земи, 
сътрудничество с посреднически агенции за продажба на 
земи, контактуване с кметовете на селата, взаимодействие 
със земеделски кооперации и арендатори, идентифициране 
на местата използвани за хранене и почивка от птиците. 
В резултат на проведените преговори и проучвания бяха 
закупени част от земите, предвидени за закупуване в рамките 
на проекта и изпълняващи на изискванията и поставените 
цели.

Проектът продължава през 2007 г.

Åäíî îò îñíîâíèòå íàïðàâëåíèÿ íà ðàáîòà íà 
Çåëåíè Áàëêàíè å êîíñåðâàöèÿ íà ðåäêè è 

ñâåòîâíîçàñòðàøåíè âèäîâå ïòèöè 
è òåõíèòå ìåñòîîáèòàíèÿ. 

Â ðåçóëòàò íà äúëãîãîäèøíàòà ñè ðàáîòà, 
âèñîêàòà åêñïåðòèçà è áëàãîäàðåíèå íà 

ïîäêðåïàòà íà äîáðîâîëöè è ìåæäóíàðîäíè 
ïàðòíüîðè, ñäðóæåíèåòî å âîäåùà îðãàíèçàöèÿ 

â Áúëãàðèÿ ïî òîâà íàïðàâëåíèå.

1.1.3 Îïàçâàíå è êîíñåðâàöèÿ íà 
×åðâåíîãóøàòà ãúñêà (Branta ruficollis)
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Повече от 20 години Зелени Балкани изпълнява Програмата 
за опазване на малкия корморан в България.

Основните дейности през 2006 г. бяха свързани с 
осигуряване на охрана на най-голямата колония на вида 
в района на Пловдив. През последните 5 години охраната 
изцяло е поверена на доброволците на организацията. 
В охраната от ноември до февруари се включиха над 30 
доброволци. Тяхното постоянно присъствие на нощувката 
край Пловдив осигури спокойствие и защита на колонията 
от бракониери.

През 2006 г. със Заповед на МОСВ (заповед № РД - 644 
от 05.09.2006 г.) бе одобрено предложението на Зелени 
Балкани за обявяване на защитена територия, която да 
осигури защита на нощувката, като едно от най-важните 
места за опазването на вида в страната. Предложението бе 
внесено в МОСВ през 2001, счетено за целесъобразно през 
2002 г. и след изготвяне от страна на Зелени Балкани на 
необходимата за целта документация, процедурата завърши 
през 2006г. с обявяването на защитена местност “Нощувка 
на малък корморан - гр. Пловдив” с площ 820.90 дка

Åäíî îò îñíîâíèòå íàïðàâëåíèÿ íà ðàáîòà íà 
Çåëåíè Áàëêàíè å êîíñåðâàöèÿ íà ðåäêè è 

ñâåòîâíîçàñòðàøåíè âèäîâå ïòèöè 
è òåõíèòå ìåñòîîáèòàíèÿ. 

Â ðåçóëòàò íà äúëãîãîäèøíàòà ñè ðàáîòà, 
âèñîêàòà åêñïåðòèçà è áëàãîäàðåíèå íà 

ïîäêðåïàòà íà äîáðîâîëöè è ìåæäóíàðîäíè 
ïàðòíüîðè, ñäðóæåíèåòî å âîäåùà îðãàíèçàöèÿ 

â Áúëãàðèÿ ïî òîâà íàïðàâëåíèå.

1.1.4. Êîíñåðâàöèÿ íà Ìàëúê êîðìîðàí 
(Phalacrocorax pygmeus)
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Åäíî îò îñíîâíèòå íàïðàâëåíèÿ íà ðàáîòà íà 
Çåëåíè Áàëêàíè å êîíñåðâàöèÿ íà ðåäêè è 

ñâåòîâíîçàñòðàøåíè âèäîâå ïòèöè 
è òåõíèòå ìåñòîîáèòàíèÿ. 

Â ðåçóëòàò íà äúëãîãîäèøíàòà ñè ðàáîòà, 
âèñîêàòà åêñïåðòèçà è áëàãîäàðåíèå íà 

ïîäêðåïàòà íà äîáðîâîëöè è ìåæäóíàðîäíè 
ïàðòíüîðè, ñäðóæåíèåòî å âîäåùà îðãàíèçàöèÿ 

â Áúëãàðèÿ ïî òîâà íàïðàâëåíèå.

Дейностите за опазване на чапловите птици през 2006 г. 
бяха осъществени с финансовата подкрепа на фондация 
Екообщност.

Осъществени бяха дейности в 3 основни направления:
Охрана и мониторинг - през отчетния проект продължи 

наблюдението на числеността на гнездещите птици в 
колонията на микроязовира в с. Конуш, както и така наречената 
“охрана”, която цели да възпрепятства безпокойството на 
птиците по време на гнездовия период. Проведени бяха 12 
посещения, по време на които се отчиташе числеността на 
птиците и се следеше за закононарушения.

Екип на Зелени Балкани, РИОСВ-Пловдив и БДЗП 
разследва сигнал за отсичане на едно от двете дървета, 
на които е разположена чапловата колония в с. Паничери. 
В следствие на направената проверка се осъществи 
разследването от  полицаи и дознател от РПУ-Хисар, които 
заедно с горски служител и кметицата на село Паничери 
започнаха продължително издирване на нарушителите. След 
множество обиколки в дворовете на къщите, където бяха 
намерени кубици незаконно добита дървесина, бракониерите 
бяха открити и признаха своето престъпление.

Възстановителни дейности – с цел да се подобри 
състоянието на местообитанията на чаплите бяха засадени 
над 110 върбови фиданки на територията на защитена 
местност „Аязмото” – Конуш и 50 дъбови фиданки в защитена 
местност „Дванайсет дръжкоцветни дъба” – Паничери. В 
акциите участваха 17 ученици от ОУ „Христо Смирненски” 
– с. Конуш, 20 от ОУ „Христо Ботев” – с. Паничери и 15 
доброволци на Зелени Балкани. 

По време на акциите младежите научиха много неща за 
чаплите и начина им на живот, както и за дейностите, които 
са необходими за тяхното опазване.

1.1.5. Îïàçâàíå íà ÷àïëèòå

• Изработени и поставени бяха 2 указателни табели 
на защитени местност „Дванадесет дръжкоцветни дъба” 
– Паничери. В поставянето на табелите участваха хора от 
селото и доброволци на Зелени Балкани, което допринесе 
за ангажираността на хората към проблема с опазване на 
чапловите птици.
• Изготвена беше мултимедийна презентация, 
показана пред близо 300 ученици в Конуш, Паничери и 
училища в Пловдив. Младежите се запознаха с видовете 
чапли, които се срещат в България, начина им на живот, 
заплахите за тяхното съществуване и дейностите, с помощта 
на които може да се подобри състоянието на видовете им в 
дивата природа;
• Общо 120 деца от Конуш, Паничери и Пловдив, 
преминаха през интерактивното обучение на Фондация 
“ТАЙМ – Екопроекти”. Оригиналната образователна 
програма наречена “Класна стая – Земно кълбо” включва 6-
метрово земно кълбо и множество игри, които позволяват на 
децата забавлявайки се да научат много интересни неща за 
нашата планета и общ дом - Земята;
• Осъществен беше “Обмен на добри екологични 
практики”, като за целта беше организирана среща на 
кметовете на Белозем, Паничери и Конуш в Европейското 
село на белия щъркел – Белозем. Кметовете бяха запознати 
с добри практики за опазване на природата и имаха 
възможността да научат много нови неща за чапловите 
птици, и да споделят опита си и идеите си за опазване на 
природното наследство на територията на населените си 
места;
• Отпечатани и разпространени бяха 5 вида стикери с 
чаплите и плакат, както и оригинални информационни табла 
за чаплите – информационните издания бяха разпространени 
сред училищата в Конуш, Паничери, Пловдив и други градове 
и бяха раздадени на децата по време на направените 
презентации. Информационните табла бяха поставени в 
училища и детски градини.
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1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 
ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ 1.1. Âèäîâå è õàáèòàòè

Åäíî îò îñíîâíèòå íàïðàâëåíèÿ íà ðàáîòà íà 
Çåëåíè Áàëêàíè å êîíñåðâàöèÿ íà ðåäêè è 

ñâåòîâíîçàñòðàøåíè âèäîâå ïòèöè 
è òåõíèòå ìåñòîîáèòàíèÿ. 

Â ðåçóëòàò íà äúëãîãîäèøíàòà ñè ðàáîòà, 
âèñîêàòà åêñïåðòèçà è áëàãîäàðåíèå íà 

ïîäêðåïàòà íà äîáðîâîëöè è ìåæäóíàðîäíè 
ïàðòíüîðè, ñäðóæåíèåòî å âîäåùà îðãàíèçàöèÿ 

â Áúëãàðèÿ ïî òîâà íàïðàâëåíèå.

1.1.5. Îïàçâàíå íà ÷àïëèòå

• Изработени и поставени бяха 2 указателни табели 
на защитени местност „Дванадесет дръжкоцветни дъба” 
– Паничери. В поставянето на табелите участваха хора от 
селото и доброволци на Зелени Балкани, което допринесе 
за ангажираността на хората към проблема с опазване на 
чапловите птици.
• Изготвена беше мултимедийна презентация, 
показана пред близо 300 ученици в Конуш, Паничери и 
училища в Пловдив. Младежите се запознаха с видовете 
чапли, които се срещат в България, начина им на живот, 
заплахите за тяхното съществуване и дейностите, с помощта 
на които може да се подобри състоянието на видовете им в 
дивата природа;
• Общо 120 деца от Конуш, Паничери и Пловдив, 
преминаха през интерактивното обучение на Фондация 
“ТАЙМ – Екопроекти”. Оригиналната образователна 
програма наречена “Класна стая – Земно кълбо” включва 6-
метрово земно кълбо и множество игри, които позволяват на 
децата забавлявайки се да научат много интересни неща за 
нашата планета и общ дом - Земята;
• Осъществен беше “Обмен на добри екологични 
практики”, като за целта беше организирана среща на 
кметовете на Белозем, Паничери и Конуш в Европейското 
село на белия щъркел – Белозем. Кметовете бяха запознати 
с добри практики за опазване на природата и имаха 
възможността да научат много нови неща за чапловите 
птици, и да споделят опита си и идеите си за опазване на 
природното наследство на територията на населените си 
места;
• Отпечатани и разпространени бяха 5 вида стикери с 
чаплите и плакат, както и оригинални информационни табла 
за чаплите – информационните издания бяха разпространени 
сред училищата в Конуш, Паничери, Пловдив и други градове 
и бяха раздадени на децата по време на направените 
презентации. Информационните табла бяха поставени в 
училища и детски градини.

Èíôîðìàöèîííè è îáðàçîâàòåëíè 
äàéíîñòè
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Åäíî îò îñíîâíèòå íàïðàâëåíèÿ íà ðàáîòà íà 
Çåëåíè Áàëêàíè å êîíñåðâàöèÿ íà ðåäêè è 

ñâåòîâíîçàñòðàøåíè âèäîâå ïòèöè 
è òåõíèòå ìåñòîîáèòàíèÿ. 

Â ðåçóëòàò íà äúëãîãîäèøíàòà ñè ðàáîòà, 
âèñîêàòà åêñïåðòèçà è áëàãîäàðåíèå íà 

ïîäêðåïàòà íà äîáðîâîëöè è ìåæäóíàðîäíè 
ïàðòíüîðè, ñäðóæåíèåòî å âîäåùà îðãàíèçàöèÿ 

â Áúëãàðèÿ ïî òîâà íàïðàâëåíèå.

1.1.6. Îïàçâàíå è êîíñåðâàöèÿ íà øèïà 
(Acipenser nudiventris)

През 2005 г. Зелени Балкани спечели малък проект на МОСВ 
за изготвяне на план за възстановяване и опазване на шипа 
(Acipenser nudiventris) в България. Проектът продължи и през 
2006 г. Ръководител на проекта бе д-р Ангел Цеков, който от 
30 години работи по размножаване на стопанско значими 
видове риба, като през последните години е постигнал 
значителни успехи в размножаването и отглеждането в 
изкуствени условия на други видове есетрови риби. 
Основните дейности по проекта за 2005-2006 бяха 

следните:
• Проучване на състоянието и възможностите за 

улавяне на отделни екземпляри от вида;
• Проучване на възможностите за внос на оплоден 

хайвер от вида и инкубирането му у нас;
• Пускане в р. Дунав на част от потомството;

Проучване на състоянието и възможностите за улавяне на 
отделни екземпляри от вида
В рамките на проекта, екипът извърши значителна работа 

по установяване състоянието на вида в българските води на 
Дунав и Черно море. Организирани бяха 5 експедиции по 
Дунав и Черно море, проведени бяха срещи с риболовци, 
на които бяха раздадени специално изготвените дипляни с 
информация за белезите, по които може да се разпознае 
шипа от останалите есетрови риби.
Една от целите на проекта бe създаване на жив ген 

банка на вида, с цел размножаване в изкуствени условия 
и последващо връщане на потомството в природата. За 
целта бе необходим улов на екземпляри от вида, което 
беше и целта на проведените експедиции, информационна 
кампания и срещи с рибари в района на р. Дунав и Черно 
море. По време на проекта постъпи информация за 6 
уловени индивида, притежаващи белезите на вида. За 
изясняване на видовата принадлежност бе извършен ДНК 
анализ от специалист в областта - PD Dr Arne Ludwig от Insti-
tute for Zoo and Wildlife Research от Германия. Извършеният 
от него сравнителен анализ с материал от каспийски шип 
показваха, че първият екземпляр вероятно е хибридно 
потомство втора или трета генерация с участие на шип. На 
останалите 4 екземпляри бяха извършени електрофоретични 
изследвания на серумните протеини, които показаха че, са 
хибридни есетрови потомства с участие на чига и пъструга 
и  хибридно потомство с участие на чига и руска есетра. 
Шестият екземпляр също се оказа хибридно потомство от 
други видове есетрови риби. Установяването на естествено 
получени хибридни потомства на есетрови риби се дължи 
на  драстично намаляване на числеността на природните 
им популации.
Друга важна задача на проекта бе внос на потомство 

на шип от друга черноморска страна за формиране на 
маточно стадо и от него, чрез изкуствено размножаване 
получаване на потомство за връщане в река Дунав. За 
целта беше осъществен контакт с Федералния център за 
селекция и генетика в Русия. Получено бе разрешително 
от Националната Ветеринарно-медицинска Служба за внос 
на оплоден хайвер от шип. Въпреки положените от екипа 
усилия и подписания договор за оплоден хайвер, през 2006 
г. не беше осъществен внос, поради сложните и бавни 
процедури в Русия, отнасящи се до износ на редки видове 
попадащи в приложенията на CITES.
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Åäíî îò îñíîâíèòå íàïðàâëåíèÿ íà ðàáîòà íà 
Çåëåíè Áàëêàíè å êîíñåðâàöèÿ íà ðåäêè è 

ñâåòîâíîçàñòðàøåíè âèäîâå ïòèöè 
è òåõíèòå ìåñòîîáèòàíèÿ. 

Â ðåçóëòàò íà äúëãîãîäèøíàòà ñè ðàáîòà, 
âèñîêàòà åêñïåðòèçà è áëàãîäàðåíèå íà 

ïîäêðåïàòà íà äîáðîâîëöè è ìåæäóíàðîäíè 
ïàðòíüîðè, ñäðóæåíèåòî å âîäåùà îðãàíèçàöèÿ 

â Áúëãàðèÿ ïî òîâà íàïðàâëåíèå.
1.1.7. Ïðîó÷âàíå îðíèòîôàóíàòà íà 

ìåñòíîñòòà “Óçàíà”

През 2006 стартираха дейности по проучвания на 
орнитофауната на местността Узана в Природен парк 
“Българка”. Екипът на Зелени Балкани извърши няколко 
експедиции за инвентаризация на орнитофауната в района 
на м. Узана. Изготвен бе списък на видовия състав на 
птиците. Проектът продължава и през 2007г.

1.1.8. Îïðúñòåíèòåëíè àêöèè

15 души от екипа на Зелени Балкани са опръстенители – 
сътрудници на Българската орнитологична централа Всички 
те притежават сертификат от Орнитоцентралата за совите 
умения като опръстенители и са вписани в разрешително 
на МОСВ за улавяне и маркиране на защитени видове диви 
птици, съгласно изискванията на Закона за биологичното 
разнообразие.

Опръстенителните акции са важен източник на информация 
за миграцията, начина на живот и екологията на птиците. 
В същото време те са изключително полезни със своя 
образователен ефект, тъй като позволяват на младежите 
да се докоснат непосредствено до красотата на птиците, 
да се научат да разпознават отделните видове, както и да 
научат много за начина им на живот. По тази причина винаги, 
когато има възможност, екипа на Зелени Балкани включва в 
опръстенителните акции младежи.

През 2006г. експертите на Зелени Балкани опръстениха 
близо 1500 птици от 30 вида. Опръстенявания бяха 
проведени в 5 точки от страната и в тях участваха близо 30 
доброволци на организацията. 
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1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 
ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ 1.2. Âëàæíè çîíè

1.2.1. Ïîìîðèéñêî åçåðî

През 2006 г. Зелени Балкани продължи изпълнението на 
проект „Поморийско езеро – консервация, възстановяване 
и устойчиво управление” финансиран от GEF и World Bank. 
Проектът стартира през 2005 г. и се изпълнява в партньорство 
с МОСВ и Община Поморие.

Основната цел на проекта е да подкрепи устойчивото 
управление на Поморийско езеро и екосистемата от 
влажни зони, чрез подпомагане на дейности за опазване и 
възстановяване на биологичното разнообразие и устойчиво 
ползване на природните ресурси. 

Заложените подцели в проекта са:
• Да подкрепи развитието и изпълнението на планове 

за дългосрочно управление на защитената територия 
(ЗТ), като акцентира върху консервация, възстановяване и 
управление на природните ресурси на екосистемата;

• Да възстанови базата от природни ресурси на 
екосистемата и хидрологичния баланс;

• Да осигури устойчивото управление на природните 
ресурси на езерото, чрез новаторско много-стейкхолдърско 
партньорство;

• Да повиши информираността сред местните 
общности и туристическия сектор;

• Да подобри сътрудничеството с други места за 
възстановяване на влажните зони в България и Европа.

През подготвителния период преди фактическото 
стартирането на проекта (август 2006 г.) бе подписан 
протокол за препотвърждаване на сътрудничеството между 
Зелени Балкани, Община Поморие и МОСВ за изпълнение 
на проекта. Бе изготвена и съгласувана между партньорите 
нова рамка за управление на проекта и бе одобрен състава на 
ЗУП. Изготвен бе нов График на дейностите и Прокюръмънт 
план на проекта. 

Реализирани дейности през отчетния период по основните 
проектни направления:

І. Рамка на управление на проекта. Назначаване на 
персонал на проекта. През август и началото на септември 
2006 г. бяха изработени заданията за работа и договорите 
на екипа на Звеното за управление на проекта (ЗУП). 
Одобрените от Световна Банка договори бяха подписани 
с екипа на Звеното - ръководител, оперативен мениджър, 
консултант природни ресурси, прокюръмънт специалист, 
финансов мениджър, счетоводител на проекта.

Осигуряване на Офис на проекта и необходимото 
оборудване. Със Заповед на Кмета на Община Поморие от 
20 септември 2006 г. бе предоставено помещение за офис 
на проекта, намиращ се в Информационния туристически 
център на Поморие. Направен беше оглед на офиса и 
беше уточнено необходимото оборудване за нормалното 
функциониране на офиса, след което стартира и процедурата 
по закупуване на компютърно и техническото оборудване.

Сформиране на Надзорния съвет
На 6 октомври 2006 г. в Поморие бе проведено първо 

заседание на Надзорния съвет на проекта. В него участват 
представител на МОСВ, МЗ, Община Поморие, СНЦ Зелени 
Балкани и солопроизводителите. Избран бе Председател 
и секретар на Надзорния борд и бе приет правилник за 
работа на Надзорния съвет. Ръководителят на проекта 
информира членове на Борда за напредъка на проекта и за 
предстоящите дейности.
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През отчетния период бяха проведени и допълнителни 
индивидуални срещи с членове на Борда по текущи 
задачи.

Срещи със заинтересовани страни. В края на 2006г. 
оперативният мениджър на проекта, консултантът по 
ползване на ресурсите и ръководителят на проекта проведоха 
индивидуални срещи на различни заинтересовани страни 
– представители на Басейнова дирекция Бургас, РИОСВ 
Бургас, Ловно рибарската дружинка в Поморие, общински 
съветници, РУГ и ДЛ, солопроизводители и учители за 
повишаване информираността относно напредъка по 
проекта и необходимостта от подкрепа при изпълнението 
на част от дейностите.

ІІ.Изготвяне на ПУ на ЗМ Поморийско езеро
Базови проучвания и мониторинг
През периода продължи работата по базовите проучвания 

и мониторинга на биоразнообразието на Поморийско 
езеро и геодезическото заснемане на дигите, канали и 
др. съоръжения на езерото (предвид липсата на картен 
материал и цифров модел на езерото). Определен бе 
график на полевите проучвания и мониторинга и бе 
уточнена използваната методика и отчетност на резултатите. 
Базовите проучвания и работата по ГИС заснемането се 
извършват от експерти на Зелени Балкани. За мониторинга 
и полевите проучвания на херпетофауната, безгръбначните, 
лимитираща фауна, интродуценти,  зимуваща и гнездеща 
орнитофауна са включени от екипа на Зелени Балкани 4 
експерти и 1 експерт за работата по ГИС.

За отчетния период ежемесечно е провеждан мониторинг 
на орнитофауната. Събрана е

информация за зимуващата орнитофауна, интродуцентите 
и лимитиращата фауна. 1/3 от съоръженията по езерото са 
картирани с GPS и обработена информацията е нанесена 
на картен материал. Проведени са срещи с общинската 
комисия по земеделие и гори и службата по кадастър в 
Бургас.

Избор на Международен консултант за управление на 
влажни зони

В началото на октомври екипът започна проучване и 
събиране на база данни с международни експерти по 
управление на влажни зони и солени лагуни. Ролята на 
международния експерт в проекта е да внесе международна 
експертиза при изготвянето на ПУ на ЗМ Поморийско езеро 
и да консултира и съветва ЗУП при планиране управлението 
на ЗМ и Рамсарското място.

Изпратени бяха писма до Секретариата на Рамсарската 
конвенция, Световния фонд на дивата природа, Biological 
Station Tour du Valat, Университета по природни ресурси 
и приложни науки във Виена, Wetlands International, 
Международната комисия за опазване на Дунав, WW Trust 
и др. с представяне на проекта и молба за препоръчване на 
международни експерти с подходящ опит. В резултат на това 
беше събрана база данни с 24 международни експерти, на 
които бяха изпратени нови писма с представяне на нуждите 
на проекта от експерт по управление на солени влажни зони. 
Пет експерта проявиха интерес към проекта и бяха поканени 
да заявят интерес и да изпратят CV с референции. След 
проведената процедура бе избран международен експерт 
към проекта.

Êîíñåðâàöèÿòà è âúçñòàíîâÿâàíåòî 
íà âëàæíèòå çîíè â Áúëãàðèÿ å âàæåí 

ïðèîðèòåò îò ðàáîòàòà íà Çåëåíè Áàëêàíè. 
Îðãàíèçàöèÿòà ðàáîòè íàä 15 ãîäèíè ïî 

òåìàòà è íàòðóïà ñåðèîçåí îïèò è êàïàöèòåò.
Ïðåç 2007 ãîäèíà Ñäðóæåíèåòî ïðîäúëæè 

ïðîãðàìèòå ñè â ïðèîðèòåòíèòå ðàéîíè 
íà äåéñòâèå: Ïîìîðèéñêî åçåðî, Äóíàâ è 

Ìàðèöà, Ãîðíîòðàêèéñêàòà íèçèíà è äð. ïî-
ìàëêè âëàæíè çîíè.



22

Ã
Î

Ä
È

Ø
Å
Í

 Î
Ò
×

Å
Ò
 2

0
0

6

1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 
ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ 1.2. Âëàæíè çîíè

1.2.1. Ïîìîðèéñêî åçåðî

Избор на Национални консултанти хидроинженер и 
хидробиолог към ЗУП

През септември бяха изготвени и одобрени от банката 
заданията за работа на консултанта хидроинженер и 
хидробиолог към Звеното. След проведената процедура 
по избор Комисията избра Доц. Кръстю Даскалов за 
консултант хидроинженер и Доц. Васил Василев за 
консултант хидробилог към ЗУП. Изготвени бяха договори 
за консултантите и след одобрение на Банката бяха 
подписани от страните. В началото на ноември (на 2-
ри и 8-ми ) в Пловдив бяха проведени и първите срещи 
с консултантите за представяне на целите и дейностите 
по проекта и изясняване на задачите на консултантите и 
графика за работа и отчитане.

В края на ноември и началото на декември заедно с 
консултанта хидроинженер бе подговен ТОР за изготвяне 
на Работен проект на хидротехническите съоръжения за 
отвеждане на сладките води от езерото и бе стартирана 
процедурата по избор на проектант. Проведена бе 
работна среща в Пловдив с членовете на Звеното, фирма 
„Никдоналд” - солопроизводител на Поморийско езерото, 
консултантът хидроинженер инж. Даскалов и фирма 
„Контрол” извършвала предпроектните проучвания на 
хидроинженерните съоръжения на езерото за изясняване 
и уточняване възстановяването на обходните канали, 
помпената станция и трасето за отвеждане на сладките води 
от езерото. В края на декември консултантът хидробиолог 
посети Поморийско езеро. Заедно с ръководителя на 
проекта и оперативния мениджър на място бяха дискутирани 
проблеми като еутрофикацията на езерото, методиките за 
хидробиологичен мониторинг и др.

ІІІ. Изпълнение на Плана за управление. Консервационни 
и възстановителни дейности.

Възстановяване и консервация на хабитати. От 1-ви 
до 10-ти септември 2006 беше проведена международна 
консервационна бригада с участие на 49 английски 
и български доброволци за изграждане на изкуствен 
остров за подобряване гнездовите местообитания на 
наземногнездящи птици на Поморийско езеро.

Бригадата бе открита от Втория секретар от Посолството 
на Кралство Холандия в България г-жа Annemarie Spapens. 

На откриването присъстваха и Зам. Кмета на Община 
Поморие, представители на РУГ Бургас, РИОСВ Бургас, 
Историческия музей в Бургас, медии и др. гости.

Доброволците положиха 381 ч/дни доброволен труд 
и изградиха 140 кв.м острови за гнездене на гривести 
рибарки.

Възстановяване на системата за отвеждане на 
сладките води. През декември бе изготвено Заданието за 
Работен проект проект на хидротехническите съоръжения 
на езерото, публикувана бе обява в национален ежедневник 
и бе стартирана процедурата по избор на проект

Борба с интродуцентните видове. През отчетния период 
експерти на Зелени Балкани направиха първоначално 
картиране на проектната територия за инвазивни видове.

Отбелязани бяха на карта местата на разпространение, 
без да са картирани точните площи с GPS. Определен беше 
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видовия състав и бе направена първоначална оценка на 
разпространение.

През отчетния период бяха проучени някои международните 
документи за борба с интродуцентите – като PEBLDS, 
CBD, Доклади от COP 7, COP 8, Стратегията за борба 
с интродуцентите на IUCN и др. Идентифицирани бяха 
потенциални

донори, които финансират дейности за борба с инвазивните 
видове. Проучвани бяха различни сайтове на организации 
и институции работещи по проблемите с инвазивните 
видове. Проведени бяха индивидуални срещи с експерти от 
СУ, БАН, ВСИ и ПУ имащи отношение и опит в борбата с 
интодуцентни растителни видове.

През отчетния период екипът изготви 2 проекта, които да 
осигурят допълнителни средства към Проекта на ГЕФ/СБ за 
борба с интродуцентите. Единият от проектите бе подготвен 
към Фондация Екообщност (и не бе одобрен) а другият с 
участие на английски партньори бе подаден към Е Комисия - 
за него все още нямаме обратна информация от донорите.

Административна, консервационна и посетителска 
инфраструктура. Във връзка с планираното в проекта 
изграждане на посетителски информационен център на 
ЗМ Поморийско езеро и необходимостта от предоставяне 
на терен от Общински съвет Поморие, екипът на проекта 
започна да събира информация за посетителски центрове в 
български и чуждестранни ЗТ.

Идеята е да се проучи опита в тази посока и да се 
презентира пред общинските съветници, които трябва да 
вземат решение за предоставяне на общински терен за 
посетителския център на ЗМ Поморийско езеро.

Събрана бе информация и снимков материал за действащи 
информационни центрове в страната и чужбина.

Екипировка и обзавеждане. През септември бяха 
изготвени спецификациите за необходимата екипировка 
и оборудване за целите на мониторинга и проучване на 
биоразнообразието. Процедурата бе проведена и бяха 
закупени бинокли, зрителна тръба, фотоапарат и оборудване 
за хидрологичен мониторинг и автомобил за целите на 
проекта.

Изпълнение на програма за екологично образование. 
През отчетния период бе изготвена и база данни с училища в 
района на община Поморие, проведени бяха индивидуални 
срещи с учители от 2 от училищата в Поморие. През 
следващия отчетен период са планувани презентации за 
влажните зони и биоразнообразието на Поморийско езеро 
в местните училища.

Финансов одит на проекта. През ноември 2006 бе 
изготвено заданието и поканата за избор на одиторска 
фирма към проекта. За участие в конкурса бяха поканени 
всички 7 одиторски фирми отговарящи на изискванията на 
Световна банка. На 13 декември публично бяха отворени 
финансовите оферти на кандидатите и бе избрана одиторска 
фирма за проекта.
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Зелени Балкани изпълнява програма за консервация и 
възстановяване на влажните зони в района на Дунав от 
1991 г., а от 1996 г. е партньор в международната програма 
на WWF/DCP - Зелен Коридор Долен Дунав.

В сътрудничество с различни международни организации 
(WWF, Euronatur, EAF и др.), Зелени Балкани успешно 
осъществи в района над 17 консервационни проекта на 
стойност над 200 000 евро и привлече над 13 млн. долара 
инвестиции от Глобалния екологичен фонд (GEF), Световна 
банка (WB), Програма ФАР и др. донори за възстановяване 
на влажните зони ЗМ “Калимок Бръшлен” и ПП “Персина”, 
намаляване на замърсяването и устойчиво управление на 
двете защитени територии. 

Дейности по проект “Опазване и моделно 
възстановяване на заливни гори –принос към 
консервацията на биоразнообразието на Дунав” 

Основната цел на проекта бе подкрепа на опазването на 
биоразнообразието на българските дунавски острови, чрез 
насърчаване на прогресивни горски практики, обявяване 
на нови защитени природни територии и повишаване на 
обществената информираност. Основни партньори по 
проекта са СНЦ Зелени Балкани и ДДС Дунав. 

Проектът включваше 3 основни дейности: Проучване и 
изготвяне на 2 предложения за нови защитени територии по 
дунавските острови; Възстановяване на естествена заливна 
гора; Повишаване на обществената информираност за 
значението на дунавските влажни зони.

Експедиция по река Дунав

Експедицията е част от дългогодишната програма на Зелени 
Балкани за проучване и опазване биоразнообразието на 
реката и прилежащите влажни зони. От 1996 г. се провеждат 
ежегодни експедиции на Зелени Балкани, по време на които 
с моторна лодка се преминава близо 500 километровия 
български участък на реката. По време на експедициите 
се проучва биоразнообразието на българските дунавски 
острови и влажните зони по поречието на реката, прави 
се мониторинг на съществуващите колонии на чапли, 
корморани и лопатарки, описват се ценните хабитати и 
растителност, идентифицират се и се картират потенциални 
нови защитени територии.

През 2006 г. експедицията по река Дунав се проведе от 
18 до 25 юни.  Високите води на Дунав през април и май, 
наложиха отлагането на експедицията и провеждането и в  
края на юни, като по този своеобразен начин екипа отбеляза 
и Международния ден на река Дунав (29-ти юни ). В 
експедицията участваха специалисти орнитолози и ботаници 
и кинооператор-фотограф. Първоначалната обработка на 
събраната полева информация показва увеличаване на 
числеността на колониално гнездящите водолюбиви птици и 
разширяване площта на съществуващите колонии на чапли, 
корморани и лопатарки. Причината вероятно е високото 
ниво на реката, множеството образували се разливи и 
богатата хранителна база. По време на експедицията екипът 

Êîíñåðâàöèÿòà è âúçñòàíîâÿâàíåòî 
íà âëàæíèòå çîíè â Áúëãàðèÿ å âàæåí 

ïðèîðèòåò îò ðàáîòàòà íà Çåëåíè Áàëêàíè. 
Îðãàíèçàöèÿòà ðàáîòè íàä 15 ãîäèíè ïî 

òåìàòà è íàòðóïà ñåðèîçåí îïèò è êàïàöèòåò.
Ïðåç 2007 ãîäèíà Ñäðóæåíèåòî ïðîäúëæè 

ïðîãðàìèòå ñè â ïðèîðèòåòíèòå ðàéîíè 
íà äåéñòâèå: Ïîìîðèéñêî åçåðî, Äóíàâ è 

Ìàðèöà, Ãîðíîòðàêèéñêàòà íèçèíà è äð. ïî-
ìàëêè âëàæíè çîíè.
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1.2.2. Äóíàâñêè âëàæíè çîíèÊîíñåðâàöèÿòà è âúçñòàíîâÿâàíåòî 
íà âëàæíèòå çîíè â Áúëãàðèÿ å âàæåí 

ïðèîðèòåò îò ðàáîòàòà íà Çåëåíè Áàëêàíè. 
Îðãàíèçàöèÿòà ðàáîòè íàä 15 ãîäèíè ïî 

òåìàòà è íàòðóïà ñåðèîçåí îïèò è êàïàöèòåò.
Ïðåç 2007 ãîäèíà Ñäðóæåíèåòî ïðîäúëæè 

ïðîãðàìèòå ñè â ïðèîðèòåòíèòå ðàéîíè 
íà äåéñòâèå: Ïîìîðèéñêî åçåðî, Äóíàâ è 

Ìàðèöà, Ãîðíîòðàêèéñêàòà íèçèíà è äð. ïî-
ìàëêè âëàæíè çîíè.

на Зелени Балкани откри новосформирала се колония на 
голям корморан (Phalacrocorax carbo), както и ново гнездо 
на морски орел (Haliaeetus albicilla) (до момента в Българо-
Румънския участък на реката са установени 8-10 гнездещи 
двойки, а популацията на вида в страната се оценява на 
около 12 двойки).

Проучване и изготвяне на 2 предложения за нови 
защитени територии по дунавските острови.

Резултатите от полевите изследвания бяха дискутирани и 
обработени на среща между експертите. След анализа на 
данните бе решено да се подготвят 2 предложения за нови 
защитени територии включващи  дунавски острови.

Екипът на Зелени Балкани започна подготовката на 
предложенията за Защитена местност (ЗМ) остров Кутово и 
ЗМ остров Цибър и Цибрица. Целта на двете предложения 
е опазване на редки и застрашени видове птици и хабитати 
с висока консервационна значимост. На остров Кутово 
се намира една от малкото останали по р.Дунав смесена 
колония от чапли и корморани, а на остров Цибрица 
гнездят различни редки видове водолюбиви птици. И на 
двата предложени за защитени територии острова има 
запазени заливни хабитати, което повишава допълнително 
консервационната стойност на островите. 

Екипът уточни границите на защитените местности и 
изготви пълни предложения включващи обосновка и картен 
материал . (През април 2007 излязоха заповедите на МОСВ, 
с които завърши процедурата за обявяването на двете 
защитени територии).

Възстановяване на естествена заливна гора 
Високите води на река Дунав през пролетта на 2006 година 

не позволиха да се осъществи предвиденото в проекта 
залесяване. По тази причина, след консултации с донора, 
средствата бяха пренасочени и използвани за издаване на 
информационно-рекламна папка за дунавските влажни зони, 
както и за подпомагане на заснемането на видеофилма за 
Дунав. 

Повишаване на обществената информираност за 
значението на дунавските влажни зони.

По тази дейност бе изготвена информационно – рекламна 
папка за дунавските влажни зони във формат А 4 - тираж 
1000 пълноцветна. Използвани бяха фотографии заснети по 
време на проведената експедиция. Папката е предназначена 
за широката общественост и цели да популяризира 
природното наследство и влажните зони на Дунав.

За изготвянето на видеофилма екипът нае оператор 
и камера. Обсъдени бяха целите на филма, неговата 
продължителност, обектите, които трябва да бъдат заснети 
и сроковете. По-късно бе закупена видеокамера и бе нает 
делтаплан за въздушни снимки на реката. Изготвен бе 
сценарий за филма.

Филмът има продължителност 20 минути. Подготвен бе и 
клип за филма. Филмът показва животинския и растителния 
свят на дунавските заливни хабитати и влажни зони и насочва 
вниманието към значението им им за екологичното здраве 
на района и нуждата от опазване и устойчиво използване на 
природните ресурси.



26

Ã
Î

Ä
È

Ø
Å
Í

 Î
Ò
×

Å
Ò
 2

0
0

6

1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 
ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ 1.2. Âëàæíè çîíè

1.2.3. Ðåêà ÌàðèöàÊîíñåðâàöèÿòà è âúçñòàíîâÿâàíåòî 
íà âëàæíèòå çîíè â Áúëãàðèÿ å âàæåí 

ïðèîðèòåò îò ðàáîòàòà íà Çåëåíè Áàëêàíè. 
Îðãàíèçàöèÿòà ðàáîòè íàä 15 ãîäèíè ïî 

òåìàòà è íàòðóïà ñåðèîçåí îïèò è êàïàöèòåò.
Ïðåç 2007 ãîäèíà Ñäðóæåíèåòî ïðîäúëæè 

ïðîãðàìèòå ñè â ïðèîðèòåòíèòå ðàéîíè 
íà äåéñòâèå: Ïîìîðèéñêî åçåðî, Äóíàâ è 

Ìàðèöà, Ãîðíîòðàêèéñêàòà íèçèíà è äð. ïî-
ìàëêè âëàæíè çîíè.

Поречието на река Марица е обект на дългогодишни 
проучвания от експерти на Зелени Балкани, датиращи от 
началото на осемдесетте години. Тя е един от най-важните 
биокоридори в България и Балканския полуостров. Реката 
има огромно значение по пътя на миграция и зимуване на 
птиците, както и в размножителния сезон.

Чрез извършване на ежегодни Среднозимни преброявания 
на водолюбивите птици и пролетни експедиции по реката, е 
събрана солидна база данни за биологичното разнообразие 
в поречието на Марица.

В периода 24-28.05.2006 г. 15 експерти и доброволци 
на Зелени Балкани осъществиха спускане с понтонна 
лодка и тримаран по р. Марица. Експедицията бе част от 
проучванията на потенциалните места за включване в 
Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Целта на 
експедицията тази година, бе да се извърши мониторинг на 
видовия състав на орнитофауната по реката, числеността 
на гнездящите птици, както и степента на антропогенен 
натиск и негативно влияние върху местообитанията и не на 
последно място, картиране на островите и пясъчните коси с 
GPS. За съжаление, екипът на Зелени Балкани констатира 
редица проблеми - разрушаване на уникалните крайречни 
екосистеми, замърсяване с битови води и строителни 
отпадъци, обезлесяване, намаляване на лонгозната 
растителност, както и използването на незаконни средства 
за риболов, като последното бе най-интензивно в участъка 
Симеоновград - Свиленград. Маркирани бяха 25 пясъчни 
кариери по поречието на реката в участъка Пловдив – 
Свиленград, като най–фрапиращо бе в участък от около 
10 км между селата Скобелево и Ябълково, където бяха 
отбелязани 5 последователни кариери. 

Сред доброволците интерес предизвика наблюдението 
на голям брой стридояди, торбогнездни синигери, 
късопръсти ястреби, гнезда на черна каня и няколко големи 
колонии на брегови лястовици и пчелояди. Наред с чисто 
консервационните резултати експедициите имат и силен 
образователният ефект върху доброволците. С участието 
си в теренните проучвания младите доброволци придобиват 
умения за разпознаване на птиците в полеви условия, работа 
със зрителни тръби и бинокли и използване на определители, 
познания по природозащитно законодателство.
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1.2.4. Ñðåäíîçèìíî ïðåáðîÿâàíå íà 
çèìóâàùèòå ïòèöè âúâ âëàæíèòå çîíè

Êîíñåðâàöèÿòà è âúçñòàíîâÿâàíåòî 
íà âëàæíèòå çîíè â Áúëãàðèÿ å âàæåí 

ïðèîðèòåò îò ðàáîòàòà íà Çåëåíè Áàëêàíè. 
Îðãàíèçàöèÿòà ðàáîòè íàä 15 ãîäèíè ïî 

òåìàòà è íàòðóïà ñåðèîçåí îïèò è êàïàöèòåò.
Ïðåç 2007 ãîäèíà Ñäðóæåíèåòî ïðîäúëæè 

ïðîãðàìèòå ñè â ïðèîðèòåòíèòå ðàéîíè 
íà äåéñòâèå: Ïîìîðèéñêî åçåðî, Äóíàâ è 

Ìàðèöà, Ãîðíîòðàêèéñêàòà íèçèíà è äð. ïî-
ìàëêè âëàæíè çîíè.

За 19-та поредна година екипът на Зелени Балкани участва 
в ежегодното средно зимно преброяване на водолюбивите 
птици, координирано от Wetlands International.

От страна на Зелени Балкани в преброяването участваха над 
50 доброволци експерти и служители на Районни инспекции 
по околна среда и води (РИОСВ), Районни управления по 
горите (РУГ) и Районните ветеринарно медицински служби 
(РВМС). Успешно бяха отчетени водолюбиви птици, които 
зимуват в значими влажни зони, сред които язовирите 
Пясъчник, Овчарица, Розов кладенец, Жребчево, Копринка, 
Малко шарково, Кърджали, Студен кладенец, Ивайловград, 
Тракиец, Стамболийски, Поморийско и Бургаските езера, 
както и реките Марица, Тунджа, Янтра, Струма, Места, и др. 
по-малки влажни зони. 

В язовирите бяха установени значителни числености на 
зимуващи гъски, патици, корморани и в по-малки числености 
чапли и лебеди. В поречието на река Янтра е наблюдаван 
зимуващ бял щъркел. През предходни години също има 
редки наблюдения на единични зимуващи птици от този вид 
- основно в Южна България.

Интересни бяха наблюденията на хищни птици, сред които 
няколко морски орли – вид, който е много рядък в България. 
Регистрирана е и зимуваща двойка от застрашения вид 
царски орел.

Във връзка с опасенията за разпространението на птичи 
грип в страната, екипите бяха специално инструктирани и 
следяха за потенциални случаи на поразени птици.

В резултат от наблюденията на водоемите и обходите 
по бреговете им, не бяха установени случаи на масова 
смъртност при водолюбиви или домашни птици, не бяха 
отчетени и диви птици във видимо отпаднало състояние. 
За разлика от предни години, когато по водоемите са 
присъствали множество ловци, през тази година нашите 
екипи не регистрираха случай на лов и като цяло по влажните 
зони се спазваше забраната за лов на водолюбиви птици, 
въведена тази зима от Министерството на земеделието 
и горите, като превантивна мярка срещу птичия грип. 
Информация от мониторинга на влажните зони бе изпратена 
на Епизоотичните комисии към Областна управа на Стара 
Загора и Пловдив във връзка с мерките срещу птичия грип. 
Екипи на Зелени Балкани редовно бяха канени и участваха 
в заседанията на тези комисии. 
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1.2.5. Ïðîåêò çà âàçñòàíîâÿâàíå íà 
ðåêà Âåñåëèíà

Êîíñåðâàöèÿòà è âúçñòàíîâÿâàíåòî 
íà âëàæíèòå çîíè â Áúëãàðèÿ å âàæåí 

ïðèîðèòåò îò ðàáîòàòà íà Çåëåíè Áàëêàíè. 
Îðãàíèçàöèÿòà ðàáîòè íàä 15 ãîäèíè ïî 

òåìàòà è íàòðóïà ñåðèîçåí îïèò è êàïàöèòåò.
Ïðåç 2007 ãîäèíà Ñäðóæåíèåòî ïðîäúëæè 

ïðîãðàìèòå ñè â ïðèîðèòåòíèòå ðàéîíè 
íà äåéñòâèå: Ïîìîðèéñêî åçåðî, Äóíàâ è 

Ìàðèöà, Ãîðíîòðàêèéñêàòà íèçèíà è äð. ïî-
ìàëêè âëàæíè çîíè.

През 2006 г. стартира проект “Осигуряване на водния 
баланс”, които се изпълнява от WWF Дунавско Карпатска 
програма и Зелени Балкани, финансиран от фондация 
DOEN. 

Основните дейности по проекта се извършват на 
р.Веселина, която като много други български реки е силно 
повлияна от човешката дейност – на реката е изграден един 
от най-големите язовири в Северна България (яз. Йовковци) 
и части от нейното поречие са изменени в следствие на 
извършените в близкото минало корекции.

Основната цел на проекта бе да се намали човешката 
намеса върху р. Веселина, чрез възстановяване на 
унищожен речен участък (меандър), разположен в близост 
до с. Миндя, Велико Търново.

Работата по проекта включваше проектиране и 
възстановителни дейности по връщане течението на 
реката в старото корито на Веселина. За този компонент от 
проекта

отговаряха колегите от WWF Дунавско Карпатска 
програма.

Освен чисто строителните работи към проекта бе 
предвидено и провеждане на мониторинг с цел проследяване 
на промените в следствие на извършените възстановителни 
дейности – провеждането на ихтиологичен, ботанически,

хидробиологичен и хидрологичен мониторинг. 
Извършването на мониторинга бе ангажимент на Зелени 
Балкани в рамките на  2007 и 2008.
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1.2.6. Èçðàáîòâàíå íà ïëàí çà êîíñåðâàöèÿ è 
âúçñòàíîâÿâàíå íà ÇÌ”Çëàòî ïîëå”

Êîíñåðâàöèÿòà è âúçñòàíîâÿâàíåòî 
íà âëàæíèòå çîíè â Áúëãàðèÿ å âàæåí 

ïðèîðèòåò îò ðàáîòàòà íà Çåëåíè Áàëêàíè. 
Îðãàíèçàöèÿòà ðàáîòè íàä 15 ãîäèíè ïî 

òåìàòà è íàòðóïà ñåðèîçåí îïèò è êàïàöèòåò.
Ïðåç 2007 ãîäèíà Ñäðóæåíèåòî ïðîäúëæè 

ïðîãðàìèòå ñè â ïðèîðèòåòíèòå ðàéîíè 
íà äåéñòâèå: Ïîìîðèéñêî åçåðî, Äóíàâ è 

Ìàðèöà, Ãîðíîòðàêèéñêàòà íèçèíà è äð. ïî-
ìàëêè âëàæíè çîíè.

Дейността се осъществи в рамките на едноименен проект 
изпълняван от Информационен център за развитие - 
Димитровград (ИЦР - Димитровград)и финансиран от 
Фондация “Екообщност”. Голяма част от дейностите по 
проекта бяха извършени съвместно със Зелени Балкани.
Основни дейности:
• Изготвяне на План за Управление на ЗМ “Злато 

Поле”;
• Изготвяне на проект (доклад) за възстановяване на 

хидрологичния режим (инвестиционни намерения);
• Провеждане на обществени обсъждания на плана 

за управление и проекта (доклад) за възстановяване на 
хидрологичния режим (инвестиционни намерения).

Изготвяне на План за Управление на Защитена местност 
“Злато Поле”
Като част от подготвителния етап за изготвяне на плана 

бяха проведени срещи между Зелени Балкани и ИЦР 
Димитровград, специалистите от отдел “Екология” на 
Община Димитровград. В офиса на Зелени Балкани бяха 
осъществени поредица от срещи с експерти за извършване 
на базовите проучвания необходими за изготвяне на 
Плана за Управление на ЗМ “Злато Поле”. Извършено бе 
посещение на защитената местност.
Беше сключен договор между Зелени Балкани и Община 

Димитровград за изработване на План за управление на 
ЗМ “Злато поле”, както и меморандум за сътрудничество 
с Информационен център - Димитровград. За целите 
на разработването на плана бе проведен мониторинг 
в месеците от декември до юли на защитена местност 
“Злато поле”. Проследен бе водния режим на влажната 
зона и орнитофауната през този период. Констатирани бяха 
редица заплахи - бракониерство, извършване на действия 
без съгласуване в защитената територия (незаконно 
строителство, изхвърляне на отпадъци и др.), при което 
своевременно бе уведомена Регионалната инспекция по 
околна среда и води в Хасково. Благодарение на действията 
на  РИОСВ и териториалното звено на ИАРА бяха заловени 
закононарушителите. Бяха извършени базови проучвания 
на флората и фауната и абиотичните фактори в района 
на проекта. Установени бяха редица видове и хабитати с 
консервационно значение. Бяха изработени детайлни карти 
според изискванията на заданието. Всички тези данни бяха 
обобщени и анализирани в изготвената проекторамката на 
ПУ на ЗМ “Злато поле”. 

Изготвяне на Доклад за възстановяване на 
хидрологичния режим (инвестиционни намерения)
Докладът бе разработен от инж. Чавдар Косев, и 

представлява предпроектно проучване за изясняване 
на основни показатели на водния режим на местността и  
предложение за неговото оптимизиране. За изготвянето 
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1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 
ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ 1.2. Âëàæíè çîíè

1.2.6. Èçðàáîòâàíå íà ïëàí çà êîíñåðâàöèÿ è 
âúçñòàíîâÿâàíå íà ÇÌ”Çëàòî ïîëå”

Êîíñåðâàöèÿòà è âúçñòàíîâÿâàíåòî 
íà âëàæíèòå çîíè â Áúëãàðèÿ å âàæåí 

ïðèîðèòåò îò ðàáîòàòà íà Çåëåíè Áàëêàíè. 
Îðãàíèçàöèÿòà ðàáîòè íàä 15 ãîäèíè ïî 

òåìàòà è íàòðóïà ñåðèîçåí îïèò è êàïàöèòåò.
Ïðåç 2007 ãîäèíà Ñäðóæåíèåòî ïðîäúëæè 

ïðîãðàìèòå ñè â ïðèîðèòåòíèòå ðàéîíè 
íà äåéñòâèå: Ïîìîðèéñêî åçåðî, Äóíàâ è 

Ìàðèöà, Ãîðíîòðàêèéñêàòà íèçèíà è äð. ïî-
ìàëêè âëàæíè çîíè.

на доклада бяха проведени теренни проучвания, преглед 
на архивни карти и материали. Изяснен бе водния 
баланс на влажната зона, предложени бяха различни 
схеми и варианти за оптимизирането му. Също така бяха 
изготвени стойностни сметки на бъдещите инвестиционни 
вложения за осъществяването на различните варианти и 
схеми. Изготвеният доклад съдържа данни изясняващи 
хидрологичния режим на защитената местност. Той позволи 
определяне на  възможните технически схеми и варианти за 
оптимизиране на водния баланс и чрез последващ анализ 
те да бъдат сведени до минимум. Благодарение на него 
ще може да бъде разработена инвестиционна програма за 
бъдещите етапи на проучване, проектиране и реализация 
на предложените варианти.

Организиране на обществено обсъждане на Плана 
за управление и Доклада за възстановяване на 
хидрологичния режим на защитената местност
На 11 август 2006 г.в Информационен център за развитие – 

Димитровград бе проведена работна среща за представяне 
на работен вариант на план за управление на ЗМ „Злато 
поле”. На срещата присъстваха представители на Община 
Димитровград- отдел Екология, РИОСВ Хасково-отдел 
Биоразнообразие, Българска фондация Биоразнообразие, 
БДЗП, кметство Злато поле. Срещата премина с голям 
интерес от страна на неправителствените екологични 
организации и представителите на РИОСВ. Бяха обсъдени 
проблемите, стоящи пред бъдещото развитие на ЗМ „Злато 
поле”. Участниците получиха по един екземпляр от проекто 
рамката на работния вариант на плана за управление и 
доклада за хидрологичния режим. Взето бе решение да 
края на септември да се дадат предложения за промяна 
и допълване към плана за управление и през октомври 
месец да се приеме окончателния вариант. Проведената 
среща бе отразена от медиите в общината.
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1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 

ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ

1.3. Ðàçøèðÿâàíå íà ìðåæàòà îò 
çàùèòåíè òåðèòîðèè è èçãðàæäàíå íà 

ÍÀÒÓÐÀ 2000 â Áúëãàðèÿ

1.3.1. Íàòóðà 2000

Разширяване на мрежата на защитените територии в 
страната и изграждането на НАТУРА 2000 в България 
са важен приоритет и направление на работа на Зелени 
Балкани. 
В актива на Сдружението са 30 нови защитени природни 

територии предложени от Зелени Балкани, между които 
обявените ПП “Персина”, ЗМ “Калимок-Бръшлен”, както
и предложението за обявяване на Природен парк “Западни 

Родопи”.
От 2005 г. Зелени Балкани насочи основно усилията си по 

изграждането на НАТУРА 2000 в България.
През 2006 г. с финансовата подкрепа на Предприятие 

за Управление на Дейностите по Опазване на Околната 
Среда (ПУДООС) на МОСВ стартира проект “Изграждане 
на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България, 
втора фаза”.
Главната цел на проекта бе Координиране на дейностите 

за изграждане на НАТУРА 2000 в България. 

Основните дейности по проекта включваха:
o Подготовка за внасяне на окончателната 

документация на избраните защитени зони
в Европейската комисия.
o Попълване на информацията за видовете и 

хабитатите.
o Уточняване на граници върху Карта на 

възстановената собственост и баланс на
територията (по вид собственост и начин на трайно 

ползване) на вече проучени проекто зони.
o Уточняване на националните покрития на целеви 

за Натура 2000 хабитати и видове
o Провеждане на обществени кампании в избрани 

райони на страната Подпомагане
МОСВ в процедурата по обявяване на защитените зони за 

опазване на птиците.

Проект “Развитие на капацитети за планове за 
управление по НАТУРА 2000 в България”

През 2006 Зелени Балкани, Природа на заем и Амеко/
Холандия стартираха проект “Развитие на капацитети 
за планове за управление по НАТУРА 2000 в България”, 
финансиран от програмата BBI Matra programme на 
Холандското Министерство на Земеделието, Природата и 
Качеството на Храните. Целта на проекта бе да подпомогне 
процеса на управлението на НАТУРА 2000, като допринесе 
за създаването на капацитет за разработване на планове 
за управление на защитените зони. Основните дейности на 
проекта са изработването на пилотен план за управление 
на защитената зона “Пожарево-Гарван” и изготвянето 
и разпространението на Ръководство за разработване 
на Планове за управление. През 2006 г. стартираха 
подготвителните дейности, а основното изпълнение на 
проекта се реализира през 2007г.

Ðàçøèðÿâàíå íà ìðåæàòà íà çàùèòåíèòå òåðèòîðèè 
â ñòðàíàòà è èçãðàæäàíå íà ÍÀÒÓÐÀ 2000 â 

Áúëãàðèÿ ñà âàæåí ïðèîðèòåò è íàïðàâëåíèå íà 
ðàáîòàòà íà Çåëåíè Áàëêàíè. 

(Â àêòèâà íà  ñäðóæåíèåòî ñà 26 íîâè çàùèòåíè 
òèðèòîðèè ïðåäëîæåíè îò Çåëåíè Áàëêàíè, ìåæäó 

êîèòî îáÿâåíèòå ÏÏ”Ïåðñèíà”, ÇÌ”Êàëèìîê - 
Áðúøëåí”, êàêòî è ïðåäëîæåíèåòî çà îáÿâÿâàíå íà 

Ïðèðîäåí ïàðê “Çàïàäíè Ðîäîïè”)
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1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 

ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ

1.3. Ðàçøèðÿâàíå íà ìðåæàòà îò 
çàùèòåíè òåðèòîðèè è èçãðàæäàíå íà 

ÍÀÒÓÐÀ 2000 â Áúëãàðèÿ

1.3.2. Çàùèòåíè òåðèòîðèè

През 2006 г. бяха внесени в МОСВ 2 предложения за нови 
защитени територии по река Дунав: Защитена местност 
“Остров Кутово” и Защитена местност “Острови Цибър 
и Цибрица”. Целта на двете предложения бе опазване 
на редки и застрашени видове птици и хабитати с висока 
консервационна значимост. На остров Кутово се намира 
една от малкото останали по р.Дунав смесена колонии от 
чапли и корморани, а на остров Цибрица гнездят различни 
редки видове водолюбиви птици. И на двата предложени 
за защитени територии острова има запазени заливни 
хабитати, което повишава допълнително консервационната 
стойност на островите. През 2006 г. екипът на Зелени 
Балкани уточни границите на защитените местности и 
изготви пълни предложения включващи обосновка и картен 
материал  (През април 2007 МОСВ изготви заповедите 
за обявяване на двете нови защитени местности, с които 
завърши процедурата за обявяването на двете защитени 
територии).
През 2006 г. бе внесено предложение от Зелени Балкани за 

обявяване на Защитена местност ”Иракли-Емине”, която 
да замести съществуващите защитена местност “Иракли” 
и природна забележителност ”Нос Емине”. Внасянето на 
предложението се наложи поради силния инвестиционен 
натиск и плановете за почти пълно застрояване на 
територията. В последствие предложението стана причина, 
Министъра на околната среда и водите да забрани въз 
основа на Закона за защитените територии застрояването на 
зоната, докато тече процедура за обявяване на защитената 
територия. По този начин то допринесе за съхраняването 
на това уникално кътче от Българското Черноморие.
През 2006 г. приключи и дългата процедура за обявяване 

на Защитена местност “Нощувка на малък корморан – 
Пловдив”. Процедурата започна с внасяне на предложение 
в МСВ през 2001г. от страна на Зелени Балкани. След като 
през 2002г. МОСВ счете предложението за целесъобразно. 
Последва изготвяне на необходимата документация от 
страна на Зелени Балкани. След провеждането на серия 
от срещи за дискутиране на проектопредложението, 
Комисията за обявяване на защитената територия подготви 
доклад, който внесе в МОСВ. През 2006 г. процедурата 
предвидена в Закона за защитените територии завърши с 
обявяването със Заповед в Държавен вестник на Защитена 
местност “Нощувка на малък корморан – Пловдив” с площ 
820,90 дка.
През 2006 г. се проведе и заседание на Комисията за 

обявяване на Защитена местност “Нощувка на малък 
корморан – гр. Димитровград”, предложението за която 
също бе изготвено и внесено в МОСВ от Зелени Балкани. 
Целта му е опазване на част от поречието на река Марица, 
на остатъци от заливни крайречни гори, представляващи 
местообитание, място за почивка и струпване по време 
на миграция на малък корморан, както и опазване на 
защитени животински видове, като ушат гмурец, голям 
воден бик, късопръст ястреб, сокол орко, видра и др. 
Комисията изрази своето положително становище за 
обявяване на защитената територия (по-късно през 2007 
бе официално обявена защитената местност с площ 128,20 
ха, в землището на с. Радиево и гр. Димитровград).

Ðàçøèðÿâàíå íà ìðåæàòà íà çàùèòåíèòå òåðèòîðèè 
â ñòðàíàòà è èçãðàæäàíå íà ÍÀÒÓÐÀ 2000 â 

Áúëãàðèÿ ñà âàæåí ïðèîðèòåò è íàïðàâëåíèå íà 
ðàáîòàòà íà Çåëåíè Áàëêàíè. 

(Â àêòèâà íà  ñäðóæåíèåòî ñà 26 íîâè çàùèòåíè 
òèðèòîðèè ïðåäëîæåíè îò Çåëåíè Áàëêàíè, ìåæäó 

êîèòî îáÿâåíèòå ÏÏ”Ïåðñèíà”, ÇÌ”Êàëèìîê - 
Áðúøëåí”, êàêòî è ïðåäëîæåíèåòî çà îáÿâÿâàíå íà 

Ïðèðîäåí ïàðê “Çàïàäíè Ðîäîïè”)
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2.1. Ðàçâèòèå è ñúòðóäíè÷åñòâî ñ îáùèíèòå çà 
åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå è ïðîãðàìè

Работата на това направление започна през 2005 година с 
написването на концепция и модел на общинска програма 
на община Марица. През 2006 година концепцията беше 
високо оценена и одобрена от МОСВ и стана основа 
за изработването на общински екологични програми. 
Общинските програми и 10-годишни планове за действие 
дават възможност в тях да бъдат отразени всички 
международни консервационни политики, които по късно 
да се реализират чрез проекти по европейски програми и 
други международни донори.

2. ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÑÒÂÎ, 
ÏÎËÈÒÈÊÀ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Çåëåíè Áàëêàíè å åäíà îò ìàëêîòî 
ïðèðîäîçàùèòíè îðãàíèçàöèè â Áúëãàðèÿ, 

êîèòî ðàáîòÿò çà ïîäîáðÿâàíå íà áúëãàðñêîòî 
çàêîíîäàòåëñòâî è ïîëèòèêè è õàðìîíèçèðàíåòî 

èì ñ åâðîïåéñêèòå. Â àêòèâà íà îðãàíèçàöèÿòà 
ñà: íàä 140 òåêñòà è ÷ëåíà â äåéñòâàùîòî 

ïðèðîäîçàùèòíî  è ðåñóðñíî çàêîíîäàòåëñòâî, 
ïðåäëîæåíè îò ñäðóæåíèåòî; ó÷àñòèå â 
èçãîòâÿíåòî íà ðàçëè÷íè íàöèîíàëíè è 

ðåãèîíàëíè ñòðàòåãèè è ïîëèòèêè çà îïàçâàíå 
è óñòîé÷èâî óïðàâëåíèå íà áèîëîãè÷íîòî 

ðàçíîîáðàçèå; ïðåâîä è èçäàâàíå íà ñáîðíèöè ñ 
ìåæäóíàðîäíè êîíâåíöèè è äîêóìåíòè ñâúðçàíè 
ñ îïàçâàíå íà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå è äð.

2.2. Çàêîíîäàòåëíè ïðîãðàìè

Съвместно с другите организации от Коалиция “За да 
остане природа в България” беше изготвен и предложен 
Проектозакон за защита на българската природа, с цел да се 
защитят над 250 защитени територии в страната, заплашени 
от съдебни дела за тяхното заличаване. Документът целеше 
Народното събрание да потвърди издадените от 1978 до 
1988 г. заповеди за обявяване на защитени територии, с 
които тези райони са обявени за защитени, като по този 
начин може да се реши проблемът с унищожаването им 
чрез неправомерна приватизация и застрояване. Проекто-
законът бе иницииран от заваденото дело на Община 
Царево и фирма „Краш” във ВАС срещу заповедта за 
обявяване на природен парк Странджа. Проектозаконът 
беше внесен в Парламента от Зелени Балкани, Фондация 
“Биоразнообразие”, Българското дружество за защита на 
птиците, “Балкани” и WWF Дунавско-карпатска програма 
– България.

През юли 2007 бе приет Закон за изменение и допълнение 
на Закона за защитените територии, в който се реши, че 
няма да подлежат на съдебно обжалване заповедите, 
постановленията и другите административни актове, с които 
се обявяват резервати, природни и национални паркове, 
защитени местности, исторически забележителности, 
издадени до 30 юни 2007 г. по този начин гражданското 
общество и депутатите реагираха срещу намеренията 
на частна фирма „Краш” и Община Царево да заличат 
от системата на защитените територии природен парк 
Странджа.

С този закон заведеното във ВАС дело за Странджа бе 
прекратено и Парк Странджа бе спасен.
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3.1. Ïðèåìàíå íà ïîñòðàäàëè äèâè æèâîòíè

За периода януари-декември 2006 г. в Центъра са 
постъпили 322 бедстващи и ранени животни от 52 вида, 
принадлежащи към 3 класа (Птици, Бозайници и Влечуги).
Най-многобройни са представителите на птиците 

от 11 разреда (Пеликаноподобни, Щъркелоподобни, 
Соколоподобни, Совоподобни, Бързолетоподобни, 
Синявицоподобни, Врабчоподобни, Кокошоподобни, 
Кълвачоподобни, Козодоевоподобни), следват бозайниците 
от 5 разреда (Насекомоядни, Прилепи, Хищници, 
Чифтокопитни и Гризачи) и влечугите, представени от 1 
разред (Костенурки)

3. EX-SITU ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈß

Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî 
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò 

Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå 
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà 

Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

Ñïàñèòåëåí Öåíòúð çà äèâè æèâîòíè

MAMMALIA, áîçàéíèöè, 7

REPTILIA, âëå÷óãè, 18

AVES, ïòèöè, 297
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3.1. Ïðèåìàíå íà ïîñòðàäàëè äèâè æèâîòíè

Сигналите за бедстващи животни се получават почти 
ежедневно от цялата страна. Най-често това става на 
горещия телефон на Центъра. В други случаи пациенти се 
донасят и на място в спасителната клиника.
Екипът на Центъра е изградил мрежа от доброволни 

сътрудници в повече от 40 населени места из цялата 
страна.
Тези хора приемат сигнали на местно ниво и съдействат за 

изпращането на пострадалите животни.
През последните 5 години при сигналите съдействат и 

специализираните звена на МОСВ, НУГ, МВР и различни 
Общини.

3. EX-SITU ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈß

Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî 
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò 

Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå 
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà 

Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

Ñïàñèòåëåí Öåíòúð çà äèâè æèâîòíè

След всяка изминала година от дейността на Центъра се 
увеличава и броят на хората и институциите, изпращащи 
бедстващи животни до Стара Загора. За момента техният 
брой е повече от 100!

äðóãè èíñòèòóöèè
10%

÷àñòíè ëèöà
37% ÍÏÎ

20%

ÐÈÎÑÂ
33%

Ïðèåòè æèâîòíè îò ðàçëè÷íè èíñòèòóöèè è ëèöà
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Основната част от постъпващите пациенти са животни с 
висок консервационен статус. Почти всички приети животни 
фигурират в Приложение 3 на Закона за Биологичното 
Разнообразие и Бернската Конвенция. Част от видовете са 
включени също в Конвенциите CITES, BONN и Световния 
Червен Списък на IUCN.

3. EX-SITU ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈß

Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî 
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò 

Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå 
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà 

Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

Ñïàñèòåëåí Öåíòúð çà äèâè æèâîòíè

Ïðèðîäîçàùèòåí ñòàòóñ

BONN,  251
25%

ÇÁÐ 3, 299
29%

IUCN, 20
2%

BERN, 312
31%

CITES, 134
13%

Ïðèðîäîçàùèòåí ñòàòóñ

По-голям брой от пострадалите животни постъпват през 
летния сезон /в периода юни–август/ и зимния сезон /в

периода октомври–януари/. Средната честота на приемани 
пациенти е около 3–4 животни дневно. Тези пикове, както и 
в предходни години, съвпадат с размножителния период на 
птиците и откриването на ловния сезон за дребен местен и 
прелетен дивеч в края на календарната година.

Основният брой пациенти от тези пикови периоди са 
отпаднали от гнездата млади – неопитни или простреляни

животни. 
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По отношение на причините за постъпване в Центъра, 
от общо 322 животни най-голям е броят на малките птици, 
отпаднали от гнездата през гнездовия период. Следват 
простреляните животни, конфискуваните, инцидентите с 
превозни средства, птици отпаднали при първоначалните 
опити за летене и сблъсъци с далекопроводи. 

Най-често животните приемани в Центъра са в много лошо 
състояние, с огнестрелни и прободни рани, охлузвания, 
следи от високоволтово електричество, силно опаразитени, 
попаднали в петролни продукти, фрактури по крайниците, 
черепа и скелета и други.

3. EX-SITU ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈß

Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî 
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò 

Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå 
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà 

Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

Ñïàñèòåëåí Öåíòúð çà äèâè æèâîòíè

Ïðè÷èíè çà ïðèåìàíå íà ïàöèåíòèòå
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След транспортирането на пациентите до Стара Загора 
идва ред на ветеринарните специалисти. За 2006 г. 
лекарите в Спасителния Център са извършили повече 
от 30 сложни ветеринарни интервенции. Ежедневно 
нашите специалисти извършват голям брой манипулации, 
прегледи, диагностициране, хирургични интервенции, 
рентгенографиране. При някои животни процесът на 
лечение и цялостна рехабилитация може да достигне 
повече от 6–8 месеца.

През този период, в зависимост от случая, с пациентите 
често възникват множество усложнения, свързани най-вече 
с дивия произход на животните и шока при попадането им 
в плен. В повечето случаи това възпрепятства работата на 
специалистите и усложнява целия престой на пациента в 
Спасителния Център.

В резултат на положените грижи от постъпилите 322 
пострадали диви животни, повече от половината са 
възстановени и върнати обратно в природата. Останалата 
половина са пренасочени към волиерно отглеждане. За 
други изходът от лечението е завършил летално.

3. EX-SITU ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈß

Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî 
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò 

Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå 
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà 

Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

Ñïàñèòåëåí Öåíòúð çà äèâè æèâîòíè

Âåòåðèíàðíè ãðèæè
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Размножителната програма е важна част от дейността на 
Спасителния център. Тя цели да подпомогне популациите 
на редки видове в дивата природа, като във волиерни 
условия получи поколение от птици, които не са годни за 
живот в дивата природа (птици инвалиди,  с ампутирани 
крайници, импринтирани и пр.).

През изминалата 2006 г. от двете двойки размножаващи 
се бухали и обикновени ветрушки в природата бяха пуснати 
четири млади птици. За другите видове като белоглави 
лешояди и белоопашати мишелови гнездовият сезон не 
беше успешен. Въпреки това радващ беше факта, че за 
първи път белоглавия лешояд отглеждан в Спасителния 
център снесе яйце, което дава надежди за бъдещи успехи 
на размножителната програма.

3. EX-SITU ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈß

Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî 
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò 

Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå 
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà 

Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

Ñïàñèòåëåí Öåíòúð çà äèâè æèâîòíè

3.2. Ðàçìíîæèòåëíà ïðîãðàìà íà 
Ñïàñèòåëíèÿ öåíòúð

Ìîíòèðàíå íà êàìåðè çà íàáëþäåíèå íà 
ãíåçäÿùèòå ïòèöè â Ñïàñèòåëíèÿ öåíòúð

За първи път през 2006 г. в Спасителния център бяха 
монтирани камери за наблюдение. Това позволява да се 
направят подробни наблюдения върху размножителното 
поведение на птиците и грижите им за малките. Кадрите 
заснети с камерите ще позволят натрупването на 
изключително ценна информация за поведението на 
птиците, която надяваме се да е полезна за бъдещото 
развитие на размножителната програма на Центъра.



40

Ã
Î

Ä
È

Ø
Å
Í

 Î
Ò
×

Å
Ò
 2

0
0

6

На 5 юни – Деня на околната среда беше открита новата 
сграда на CITES-спасителния център на Зелени Балкани. 
На официалната церемония за откриването присъстваха 
Заместник Министъра на околната среда и водите - г-
н Дардов, ректора на Тракийския Университет – доц. д-
р Танчев, Зам.Областния Управител на Стара Загора 
– г-н Енгер, представители на Ветеринарния техникум, 
ДЛ - Стара Загора, Община - Стара Загора, доброволци 
и служители на Зелени Балкани и Спасителния център, 
както и много медии.• Сградата за целите на Спасителния 
CITES Център беше предоставена безвъзмездно през 2002 
г. от Тракийски университет. С финансовата подкрепа на 
ПУДООС /Предприятие по управление на дейностите по 
околна среда/ сградата бе реконструирана и завършена 
изцяло в края на 2005 г. 

Сградата има площ от 300 м2 и разполага с 8 
специализирани помещения, предоставящи нужните 
условия за отглеждането на екзотични видове, амбулатория, 
административна част, обслужващи помещения и гараж за 
специализирания автомобил на Центъра.

3. EX-SITU ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈß

Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî 
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò 

Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå 
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà 

Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

Ñïàñèòåëåí Öåíòúð çà äèâè æèâîòíè

3.3. Îòêðèâàíå íà íîâà ñãðàäà çà íóæäèòå íà 
CITES Ñïàñèòåëåí öåíòúð
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Освен прекия си принос за опазване на редки видове, 
Спасителния център е своеобразен образователен център, 
който помага на много млади хора да научат повече за 
птиците и да придобият ценни знания и умения, свързани с 
тяхното познаване и лечение. През 2006 г. доброволците 
на Зелени Балкани са положили повече от 400 човекодни 
доброволен труд на приблизителна стойност от 3500 
лева. Това са хора най-вече от младото поколение.

От началото на юни в Спасителния център стартира 
програма за набиране на чуждестранни доброволци. 
Програмата се изпълнява в тясно сътрудничество с гръцката 
организация International Nature Network (INN). До края на 
годината в рамките на програмата, Центърът беше посетен 
от общо 16 чуждестранни доброволеца от десет различни 
националности (Испания, Словакия, Гърция, Италия, 
Унгария, Съединените Американски Щати, Франция, 
Великобритания, Швеция и Австралия). Те положиха 
общо 288 човекодни доброволен труд, като участваха в 
дейностите по приемане на пациенти в Центъра, оказване 
на първа помощ, грижа за стационарните пациенти. 
Доброволците също така участваха в публичните кампании, 
организирани от Центъра, при приемането на ученици, 
посетители на Центъра. Много от тях се включиха и в 
другите дейности на Зелени Балкани, като по този начин се 
запознаха с различни части на България и научиха повече 
за българската природа.

3. EX-SITU ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈß

Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî 
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò 

Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå 
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà 

Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

Ñïàñèòåëåí Öåíòúð çà äèâè æèâîòíè

3.4. Äîáðîâîë÷åñòâî â Ñïàñèòåëíèÿ öåíòúð
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През 2006 Спасителния център продължи своята практика 
да приема посетители. По време на посещенията си в 
Центъра те имат възможността да научат повече за птиците 
и начина им на живот, причините довели ги в Спасителния 
център, проблемите, свързани с опазването на природата.  

През 2006 г. през вратите на Центъра преминаха повече 
от 1500 посетители. Това са най-вече ученици, студенти, 
природозащитници, експерти от системата на МОСВ и НУГ 
и много журналисти.

Екипът на Центъра продължи своята робата с училища 
в Стара Загора, като представи презентации на различни 
теми – като нощните грабливи птици, прилепите и др. през 
ученици от началния курс.

Благотворителен първомартенски базар и коледен 
базар

Базарите бяха организирани от деца от II - ро ОУ “ 
П.Р.Славейков”. Малките приятели на Спасителния център 
бяха изработили изключително красиви и оригинални 
мартеници и картички. Екипът на Спасителния център 
беше организирал сценарий за откриване на базарите, а 
уникалните произведения буквално за часове бяха изкупени 
от техните съученици, учители и родители. Събраните 
средства децата предоставиха на Спасителния център, 
като осиновиха любимата си двойка бухали. 

Конкурс за детска рисунка ” Коледа в Спасителния 
Център”

Във връзка с коледните и новогодишните празници, в 
Центъра за рехабилитация бе проведен конкурс сред 
учениците от няколко училища от цялата страна, за най-
добра рисунка на тема ” Коледа в Спасителния Център”. 
При нас постъпиха над 50 рисунки на млади художници на 
възраст от 7 до 10 години от различни градове на България. 
Най – добрата рисунка бе отпечатана във вид на коледна 
картичка.

3. EX-SITU ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈß

Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî 
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò 

Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå 
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà 

Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

Ñïàñèòåëåí Öåíòúð çà äèâè æèâîòíè

3.5. Îáðàçîâàòåëíè äåéíîñòè
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Наградата на публиката “За ефективност” беше присъдена 
за Осиновителната програма, инициатива на доброволците 
на Центъра за рехабилитация на Зелени Балкани. В 
рамките на тази инициатива всеки гражданин, фирма или 
организация имат възможност да станат осиновители, 
като поемат финансовата издръжка на един или няколко 
пациента на Центъра за произволно избран период от 
време. 

За три годишното съществуване на програмата бяха 
направени над 50 осиновявания. В тях взеха участие 
както частни лица и фирми, така и 400 ученика от общо 15 
класа, на възраст от 7 до 18 години от училища от цялата 
страна. Наред с привличането на финансови ресурси, 
обществената ангажираност и образователния ефект също 
са сред целите на програмата.

Всичко това впечатли над 120-те участника на срещата, 
организирана по повод 10-та годишнина на Фондация 
“Помощ за благотворителността в България”, и стана 
причина за отличаването на проекта на Зелени Балкани 
сред 23-те участници в конкурса.

Поднасяме искрените си благодарности на нашите 
осиновители, на организаторите, на всички колеги, които ни 
гласуваха доверие, и не на последно място на банка “БНП 
Париба”, които осигуриха наградата на публиката.

3. EX-SITU ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈß

Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî 
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò 

Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå 
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà 

Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

Ñïàñèòåëåí Öåíòúð çà äèâè æèâîòíè

3.6. Íàãðàäà íà ïóáëèêàòà íà îðãàíèçèðàíàòà 
îò Ôîíäàöèÿ “Ïîìîù çà áëàãîòâîðèòåëíîñòòà â 

Áúëãàðèÿ” ñðåùà “Çà åôåêòèâíî äàðèòåëñòâî”
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Проектът на Спасителния център “Осиновителна програма 
за диви животни» беше наградена от Дарителската програма 
на Ford и “Мото-Пфое” ЕООД за опазване на природното и 
културно наследства на България – 2006.

Осиновителната програма грабна журито с идеята, целите 
и постигнатите си резултати.

За една година програмата осигури 60 осиновявания, 
броя на осиновителите бе повече от 600, а набраната сума 
от дарения бе над 2500 лева.

С постъпилите средства от наградата екипът на Центъра 
привлече много добър ветеринарен специалист - д-р 
Витанова, която пое т.н. «вечни пациенти» на Спасителния 
център – предмет на осиновителната кампания. Тя успя 
да промени значително облика на Спасителния център 
и с помощта на доброволците на центъра спомогна за 
повишаването на клиничното здраве на нашите пациенти.

Освен това нейното присъствие даде възможност на екипа 
да се съсредоточи повече върху Осиновителната програма 
и да я доразвие като средство за набиране на дарения, 
екологично обучение и намиране на нови симпатизанти на 
Спасителния център. В следствие на това беше създадена 
по-атрактивна визия на кампанията. Поддържана бе 
обратната връзка с осиновителите. Така комуникацията 
с нашите нови съмишленици стана по-лесна и бърза и 
ответната реакцията не закъсня. Поласкани от вниманието 
много от нашите дарители препоръчаха кампанията на 
свои близки и познати.

Разбира се, новия облик на Спасителния център и 
неговите пациенти също оказа своето влияние. Много 
посетители, останали очаровани от него, пожелаха да 
станат осиновители.

3. EX-SITU ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈß

Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî 
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò 

Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå 
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà 

Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

Ñïàñèòåëåí Öåíòúð çà äèâè æèâîòíè

3.7. Îñèíîâèòåëíàòà ïðîãðàìà íà Öåíòúðà 
ïîëó÷è Íàãðàäà Ôîðä
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За втора поредна година СНЦ “Зелени Балкани” взе  
участие във ветеринарното изложение BulVetMedika, 
организирано и проведено от Ветеринарномедицински 
факултет към Тракийски университет гр. Стара Загора. 
Акцент в изложението и тази година поставихме на 
работата на единствения в страната Спасителен център за 
диви животни към Зелени Балкани Стара Загора.

Интересът към него, както от страна на фирмите 
участнички, така и от страна на посетителите беше голям. 
Десетки посетители преминаха през щанда на Зелени 
Балкани, запознаха се с работата на организацията, 
получиха рекламни материали, а много от тях подкрепиха 
работата на организацията, като станаха нейни членове и 
симпатизанти

3. EX-SITU ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈß

Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî 
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò 

Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå 
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà 

Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

Ñïàñèòåëåí Öåíòúð çà äèâè æèâîòíè

3.8. Ó÷åñòèå â èçëîæåíèåòî BulVetMedika

3.9. Ìåäèéíî îòðàçÿâàíå è ðàáîòà ñ ìåäèèòå

Над 50 статии и репортажи в печатните и електронни 
медии отразиха работата на Центъра през 2006г. Екипът 
на Центъра беше чест гост на кабелните телевизии 
в Стара Загора, а работата му редовно бе отразяван 
в регионалните медии. Няколко репортажа имаше в 
националните телевизии – Канал 1 и bTV, множество статии 
бяха публикувани в националния печат. Благодарение на 
добрите връзки, установени с представители на медиите 
и журналисти те редовно бяха консултирани от екипа на 
Зелени Балкани по различни теми, свързано с опазване на 
природата и околната среда.
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Екипът на Зелени Балкани е член на работна група за 
CITES към Централно и източно европейската работна 
група за опазване на биоразнообразието – CEEWEB.

Работната група за CITES е основана на 25-27 август 2003 
г. в Tirgu Mures – Румъния. Сред членовете-основатели са 
6 организации от България, Румъния, Словакия и Полша, 
сред които е и Зелени Балкани. Членовете на CEEWEB – 
Работната Група за CITES работят в 8 страни от Централна 
и Източна Европа (Хърватска, България, Унгария, Полша, 
Румъния, Сърбия, Словакия и Украйна).

През 2005-2006г., Зелени Балкани участваха в проект на 
CEEWEB “Подкрепа на изпълнението на CITES конвенцията 
в Централно и източно европейските страни”. Целта на 
проекта бе да подпомогне прилагането на Конвенцията, 
чрез 3 основни дейности: осъществяване на мониторинг 
за търговията със CITES видове по интернет, мониторинг 
по зоомагазините и изготвяне на Оценка за прилагането на 
CITES в Централна и Източна Европа. 

В рамките на проекта Зелени Балкани осъществиха 
проверки в близо 50 зоомагазина в Стара Загора, Пловдив, 
Бургас, Видин и Русе, като беше събрана информация 
какви видове от приложенията на CITES се продават в тях и 
дали те имат нужните за целта регистрационни документи. 
Екипът на Зелени Балкани бе отговорен за изготвянето на 
оценка за прилагането на CITES в Страните от Централна 
и Източна Европа. За целта беше разработена “форма за 
оценка”, въз основа на която да бъде направена оценката 
за всяка една от страните. “Формата за оценка” бе 
създадена на принципа на анкетната карта, като въпросите 
бяха разделени на няколко основни пункта, свързани с 
развитието на нормативната база, институционалното 
развитие, гражданската информираност и активност. 
Съвкупната оценка на тези основни показатели позволи 
направата на цялостен анализ за прилагането на 
Конвенцията в отделните страни и напредъка постигнат 
от тях. Използването на единен подход при набирането на 
информацията от друга страна позволи съпоставимостта 
на отчетите подготвени от различните страни. Екипът на 
Зелени Балкани изготви Доклад за прилагането на CITES 
в България. Той съдържаше подробна информация 
за законовата и подзаконова нормативна база, 
институционалното развитие, административния капацитет, 
наличната база, обществената информираност и пр., 
свързани с прилагането на CITES. Събрани бяха също така 
данни от организациите-партньори от Полша, Румъния, 
Словакия, Сърбия, Хърватска. Въз основа на техните 
доклади беше изготвен Драфт на Оценка за прилагането 
на CITES в Централна и Източна Европа, който беше 
представен на обсъждане на CITES работната група.

4.1. Áîðáà ñ áðàêîíèåðñòâîòî
4. ÏÓÁËÈ×ÍÈ ÊÀÌÏÀÍÈÈ è ÁÎÐÁÀ 

ÑÚÑ ÇÀÊÎÍÎÍÀÐÓØÅÍÈßÒÀ È 
ÊÎÐÓÏÖÈßÒÀ
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В края на месец април 2006 г. представители на Зелени 
Балкани участваха в семинар на международната мрежа 
SSN (Speaces Survival Network), работещата в сферата на 
CITES. Срещата се проведе в Будапеща, Унгария в периода 
25 – 27.04.2006 г. На семинара присъстваха повече от 80 
души, представляващи повече от 40 неправителствени 
организации от различни точки на света - САЩ, Канада, 
Великобритания, Индия, Румъния, България и много 
други.

Основният акцент на срещата бе обсъждане на 
практическото прилагане на конвенцията, анализи от 
досегашните срещи на членуващите страни /CoP/ и 
обсъждане на стратегия за лобиране на предстоящата 14 
среща в Холандия през юни 2007 г.

Сформирани бяха и работни групи, дискутиращи 
проблемите на различни типове животни – едри котки, 
слонове, папагали, хищни птици и примати.

След срещата екипът на “Зелени Балкани” посети 
колегите от Центъра за размножаване на Брадатия лешояд 
в Австрия. Във връзка с Плана за възстановяване на 
лешоядите на Балканите, Центъра на Д-р Ханс Фрей ще 
предостави брадати лешояди на Спасителния център за 
размножаване.

4.2. Ìåæäóíàðîäíè ñðåùè ñâúðçàíè ñ ïðèëàãàíå 
íà Êîíâåíöèÿòà CITES

4. ÏÓÁËÈ×ÍÈ ÊÀÌÏÀÍÈÈ è ÁÎÐÁÀ 
ÑÚÑ ÇÀÊÎÍÎÍÀÐÓØÅÍÈßÒÀ È 

ÊÎÐÓÏÖÈßÒÀ

4.3. Êàìïàíèÿ “Çà äà îñòàíå ïðèðîäà â Áúëãàðèÿ”

През октомври 2006 г. официално пред журналистите 
и обществеността бе представена Кампанията “За да 
остане природа в България” и едноименната Коалиция. 
Създаването и бе инициирано от огромните проблеми, 
свързани с унищожаването на природното наследство на 
България през последните години и нуждата от обединяване 
на усилията за решаването им. При създаването на 
Коалицията в нея се включиха 16  водещи природозащитни 
НПО в България, като Зелени Балкани бяха едни от 
инициаторите за създаването и. 

Коалицията и нейните цели бяха представени на 
пресконференция в присъствието на националните 
медии в пресклуба на БТА в София. Журналистите бяха 
запознати с “емблематичните” случаи като застрояването 
на българското Черноморие и изграждането на ски-курорти 
в Национален парк “Пирин” и др., както и с гражданските 
инициатива за защита на природното наследство.  
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Общонационален протест срещу строителството в 
защитени територии

На 14.10.2006 г. десетки българи участваха в акция срещу 
строителните беззакония и унищожаването на природното 
наследство на България. Инициативата бе на гражданската 
група “Да спасим Иракли”. Конкретният повод бе поредното 
закононарушение и пренебрегването на заповедта на 
еко-министъра от “инвеститорите” в уникалната местност 
Иракли (потенциален обект от Европейската екологична 
мрежа НАТУРА 2000 и защитена територия). 

Зелени Балкани подкрепиха инициативата на гражданите 
от “Да спасим Иракли”, като организираха кампанията в 
Пловдив и Стара Загора. Доброволци на Зелени Балкани 
и граждани, по оригинален начин информираха хората 
за проблема. В Стара Загора се водеше театрална битка 
между “инвеститорите” и защитниците на природата, а до 
подписката стоеше Темида надничаща през превръзката 
на очите си към везната си, в която парите натежаха пред 
цветето – символ на природата. В Пловдив минувачите 
по главната улица бяха призовани да рисуваха нашата 
природа “преди” и “след” бетонизацията, а от творбите им 
беше направена оригинална инсталация.

Близо 2000 души само за няколко часа подкрепиха двете 
подписки.

Успешно протече кампанията и в други градове на страната. 
В София към инициативата на “Да спасим Иракли“ се 
присъединиха и други неправителствени организации – “За 
Земята», «Балкани», «Информационен и учебен център по 
екология», «Българско дружество за защита на птиците». 
Там протеста протече с арт-пърформанс. В първата му 
част беше „построена” незаконно пирамида в центъра на 
София, във втората, протеста мина в търпеливо изчакване 
на „компетентни” органи, а третата - в символично изнасяне 
на бетона с жива верига от десетки граждани, софиянци 
изразиха еднозначно становището си по отношение на 
строежите в диви местности, ролята на институциите 
и държавата в решението на този сериозен проблем. В 
столицата повече от 1500 души се включиха в протеста. 

Протестът беше подкрепен и от граждански групи във 
Върна, Благоевград и Перник.

Протест в подкрепа на НАТУРА 2000 на 21 ноември 
2006г.

На 21 ноември 2006 г. се състоя заседанието на 
Националния съвет по биологичното разнообразие към 
МОСВ, на което се обсъди обхвата на местата, които 
България ще предложи за включване към европейската 
екологична мрежа Натура 2000.

По време на заседанието беше организиран протест, 
на който над 100 доброволци на Зелени Балкани, 
представители на организациите от Коалиция “За да 
остане природа в България”, гражданска група “Да спасим 
Иракли”, експерти участвали в проучванията за изграждане 
на НАТУРА 2000 и граждани, изразиха чрез гражданско 
присъствие своята подкрепа за Националната екологична 
мрежа НАТУРА 2000. 

Това стана пред сградата на МОСВ по време на заседание 
на Националния съвет по биологично разнообразие, 
на което се решаваше обхвата на мрежата НАТУРА 
2000 за местообитанията. Протестът беше мотивиран 
от опасенията, че обхвата на мрежата може да бъде 
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намален по политически и икономически интереси, 
в разрез с научно- обоснованите доводи, доказващи 
природозащитната значимост на защитените зони. На 
Съвета беше внесено становището на неправителствените 
организации-вносители, че 28,6 % е минималната площ 
на защитените зони за местообитанията, която би могла 
да гарантира дългосрочното опазване на приоритетните 
видове и местообитания, включени в Директивата, което е 
и задължителното изискване на ЕС пред нашата страна.

Протест в подкрепа на НАТУРА 2000 – 21 декември.
2006 г.
Протестна акция беше организирана и на 21.12.2006г. 

по време на заседание на Министерски съвет , в дневния 
ред, на което беше включен въпроса за утвърждаване 
на списъка от защитени зони, попадащи в НАТУРА 2000. 
В протеста участваха близо 200 граждани от различни 
организации, много от тях доброволци и членове на екипа 
на Зелени Балкани. Експертите на организацията дадоха 
множество интервюта по националните и регионални 
медии за разясняване и популяризиране на проблемите с 
изграждането на НАТУРА 2000 в България.

Протест в Несебър срещу изграждането на селище 
“Ривър Вилидж”

Протестът беше организиран от Гражданска група «Да 
спасим Иракли», в защита на един от последните останали 
незастроени български черноморски плажове, потенциален 
обект от Екологична Мрежа НАТУРА 2000. Протестът 
беше организиран на 30 юни по време на заседание на 
Общинският съвет в Несебър, на което беше обсъждано 
предложението на кмета на град Несебър - Николай 
Трифонов за ограничаване застрояването на Иракли 
до изграждането на нужната за това инфраструктура. 
Инициативата на гражданите беше подкрепена от 
екологичните организации “Зелени Балкани”, “За Земята”, 
Сдружение за дива природа “Балкани”, “Биоразнообразие”, 
БДЗП и Младежки клуб на Зелената партия. Протестът 
на еколозите бе отразен в много национални и местни 
медии.

Протестни акции в с. Попинци срещу добива на злато 
в цианиди

През 2005 г. граждани от инициативен комитет в с. 
Попинци посетиха офиса на Зелени Балкани и запознаха 
екипа с намеренията на канадска фирма да разработва 
и добива злато от находище на връх Петелово. Местните 
хора изразиха силното си притеснения и отрицателната 
си позиция за разработването на златното находище. 
След проведения референдум между 2000 жители -97% 
населението са категорично против добива на злато в района. 
Опасенията на хората са, че единствено възможния метод 
за добива на златото е цианидното извличане на злато, 
който метод застрашава здравето на хората и природата. 
Експерти на организацията се включиха в събирането на 
документация и експертни анализи за икономическите 
ползи за страната и екологичните проблеми, които ще се 
създадат с разработването на находището. Интересен 
факт е че, находището е било проучвано от Държавата 
преди години и не е било решено да се добива злато 
там, тъй като е било доказано, че е опасно за здравето 
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на хората. Сега чуждата фирма иска да регистрира търговско 
откритие и да придобие право на добив против интересите 
на държавата и обществото. Едва 1% от добитото злато ще 
остане за българската държава а останалото ще бъде печалба 
за канадската фирма. Според експерти подобно ограбване на 
държавата може да се сравни единствено с ограбването на 
някои страни от „третия свят”. Разследвайки казуса Зелени 
Балкани констатираха множество нередности. Информацията 
бе изпратена на отговорните държавни институции. 

През 2006 инициативния комитет организира няколко 
протестни акции в Попинци и под връх Петелово. В протестите 
се включиха и представители на Зелени Балкани и Коалиция 
без цианиди. Някои от протестите продължиха повече от два 
седмици. За да декларират своето несъгласие местните хора 
от Попинци събираха подписки, изпращаха писма и становища 
до всички отговорни институции в страната.

Протест срещу добива на злато в Челопеч
На 10.03.2006 г. в сградата на Министерството на околната 

среда и водите се състоя заседание на ВЕЕС /Висш експертен 
екологичен съвет/, на което трябваше да се вземе решение за 
стартиране изграждането на златни мини в Челопеч. 

По този повод Коалиция “България без цианиди”, /в която 
влизат Зелени Балкани, За Земята, ИУЦЕ, Екоклуб 2000, 
Балкани и инициативни комитети от Попинци, Чавдар и 
Крумовград/, организира протест, чиято цел беше да се 
зачетат интересите и желанието на местните хора и да не се 
допусне изграждането на тези мини, както и да се информира 
по-широко обществеността за екологичния риск за района 
включително и трансграничния район с Гърция и Турция.

Участие в протестен поход “Не на обгазяването в Стара 
Загора”

Представители на Зелени Балкани участваха в протестен 
поход на гражданите от Стара Загора “Не на обгазяването в 
Стара Загора”, организирано от местен инициативен комитет 
срещу обгазяванията на града.
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През 2006 г. екипът на Зелени Балкани оказа експертна, 
логистична и финансова подкрепа на на Кампанията “Да 
спасим Пирин” и Кампанията „Да спасим Иракли”.

Подписка “За да остане природа в България”
Подписката беше инициирана от едноименната коалиция. 

В периода септември – декември 2006 г. близо 30 000 
български граждани подкрепиха подписката, като заявиха, 
че настояват да се вземат всички възможни мерки, за 
спиране унищожаването на защитените територии в 
страната, неконтролируемото изграждане на Мини Вец-
ове и ветрогенератори, неконтролируемото застрояване 
и унищожаване на местообитания по Черноморието и в  
българските планини. Също така в подписката граждани 
изразиха своята подкрепа за европейската екологична мрежа 
НАТУРА 2000 и обявяването на мрежата в «пълния и обхват» 
- тоест при съобразяване единствено с научните аргументи за 
значимостта на местата, но не и с интересите на инвеститори 
и частни заинтересовани лица. Официалното връчване на 
подписката беше на 25 януари 2007. 

Подписка за Българското Черноморие 
Подписката беше инициирана от гражданска група «Да 

спасим Иракли». Първоначално насочена за спасяване на 
Иракли тя прерастна в цялостно искане за предприемане на 
интегрирани мерки за предпазване на българското Черноморие 
от презастрояване и срещу унищожаването на ценните 
природни територии в него. Зелени Балкани подкрепиха 
подписката като я разпространяваха и организираха публични 
акции в подкрепа на кампанията.
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Организирана и проведена беше среща с Председателя на 
Комисията по околна среда на Парламента – г-н Божинов, на 
който беше представен изготвения проектозакон за ИД на ЗЗТ 
съвместно с другите организации от Коалицията.

Проведени бяха срещи на Коалицията с депутати и 
парламентарни групи, по проблемите свързани със защитените 
територии – посегателства върху тях и нужни законодателни 
промени.

Представители на Зелени Балкани участваха в срещи 
организирани от МОСВ, касаещи защитените зони и среща в 
Народното събрание, с депутати и други НПО.

На 13 септември 2006 г. български неправителствени 
природозащитни организации, сред които и Зелени Балкани 
изпратиха свой доклад до Европейската комисия относно 
проблемите в опазване на бъдещите Натура 2000 места 
в страната. В Доклада се съдържат конкретни примери за 
унищожаване на местообитания в бъдещите Натура 2000 
местата в разрез с поетите от България ангажименти да 
осигури тяхното опазване чрез мрежата Натура 2000. Беше 
подготвено и протестно официално «оплакване» за отказа 
на МС да включи необходимия брой ценни природни места в 
списъка от защитени зони. 

През април 2006 е проведена среща на предстватиле на 
Коалицията в Брюксел с Комисаря по околна среса г-н 
Ставрос Димас. Администрацията на ЕК беше запозната с 
големите престъпления, извършващи се срещу българската 
природа. Това имаше голяма значение за формирането на 
становище по въпроса на ЕК. Като резултат от предприетите 
дейности беше изпратено първо официално писмено 
предупреждение към страната за спазване на европейското 
законодателство. 

Проведени бяха кореспонденция и лични срещи с 
представители на Европейския парламент – фракцията на 
Зелената партия и други евродепутати. В резултат на това и 
на изготвените становища бяха направени 3 питания от страна 
на евродепутати във връзка с неконтролируемото използване 
на инертни материали от речните корита, бракониерството 
в системата на горите и неспазването на европейското 
законодателство по отношение на НАТУРА 2000.
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Целта на изложбата бе да повиши за обществената 
осведоменост за значимите проблеми, свързани с опазване 
на българското природно наследство и да привлече по-
голяма гражданска подкрепа за кампаниите в негова 
защита. Изложбата включва 16 табла, представящи основни 
проблеми, свързани с опазване на българската природа /
неконтролируемо застрояване на черноморието, изграждане 
на ски курорти, изсичането на горите и пр/, както и някои 
емблематични случаи на застроени природни места като ПП 
Странджа, националните паркове Рила и Пирин. Доброволци 
на сдружението изготвиха клип за унищожаването на 
българската природа. 

Изложбата беше открита официално в Музея «Земята и 
хората» гр. София. Гости на откриването бяха представители 
на отговорните институции, хора на изкуството, представители 
на природозащитната общности, граждани и медии. 
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4.8. Ôèëì 
“Áúëãàðñêàòà ãîðà - íàñòîÿùå, íî äàëè ñ áúäåùå

4. ÏÓÁËÈ×ÍÈ ÊÀÌÏÀÍÈÈ è ÁÎÐÁÀ 
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През 2006 г. с подкрепата КЦМ 2000 АД започна избора 
на кадри за изработването на филм за българската гора, 
бракониерството и корупцията в горите. Идеята на екипа 
е с този филм да подкрепи усилията на институциите и 
всички горски служители, които често рискувайки живота си 
изпълняват своя служебен дълг, както и да приобщи по-голям 
брой граждани, медии, донори и институции към опазване 
на зеленото богатство на България. Работата по филма – 
изработване на сценарий и др. продължи през 2007 г.

4.9. Ñåìèíàð “Ðàçâèâàíå óìåíèÿòà çà 
çàñòúïíè÷åñòâî è åôåêòèâåí ãðàæäàíñêè êîíòðîë”, 

Öàðåâî, 10-12 ìàé, 2006ã.

В рамките на проект «Развитие на гражданското общество 
в пограничните райони, чрез изграждане на НПО мрежа 
за застъпничество», финансиран от СЕЕ Тръст, през 
март в Царево се проведе образователно-мотивационен 
семинар на тема: “Развиване уменията за застъпничество 
и ефективен граждански контрол”. Семинарът включваше 
следните основни теми и лекции: Юридически инструменти 
за граждански контрол; Връзки с обществеността и работа с 
медиите; Кръгла маса: ”Успешни НПО казуси в застъпнически 
и анти-корупционни кампании”; Дискусия по местни проблеми 
с общ. съветници на Царево; НПО и работата с местната 
власт; Пряка демокрация – “Пловдивският експеримент”.

  Обсъждането на конкретни казуси, споделянето на успешен 
опит на НПО и медиите, направения анализ на публични 
кампании и пр. вдъхнаха на присъстващите повече увереност 
в силите на гражданското общество. Активни в обсъждането 
бяха представителите на НПО-та от Хасково, Свиленград, 
Тополовград, Ямбол, Средец, Бургас, Царево, Созопол, с. 
Бродилово, с. Кости, с. Синеморец /дори с представителка 
на холандските медии, заселила се там/, Варна и др. Много 
от присъстващите организация след семинара, използваха 
наученото в своята работа за развитие на гражданското 
общество.



55

Ã
Î

Ä
È

Ø
Å
Í

 Î
Ò
×

Å
Ò
 2

0
0

6

Съвместни работни ваканции на Зелени Балкани и BTCV

През тази година Зелени Балкани и BTCV организираха 
две работни ваканции, посветени на опазването на 
българската природа. Работните ваканции са част от 
дългогодишното партньорство между Зелени Балкани 
и BTCV, насочено към подпомагане на редки и защитени 
видове и техните местообитания. Всяка година доброволци 
от Великобритания посещават България и полагат труд за 
опазването на биологичното разнообразие в страната ни.

5.1. Ðàáîòíà âàêàíöèÿ â Ñïàñèòåëíèÿ öåíòúð íà 
Çåëåíè Áàëêàíè

От 18 до 25 август в Спасителния център за диви животни 
на Зелени Балкани се проведе работна ваканция с участието 
на 5 доброволци от BTCV /Британски тръст доброволци за 
консервация/ и 10 членове на Зелени Балкани. Съвместната 
работа на доброволците беше насочена към изграждането 
на клетки за размножаване на редки видове, като по този 
начин те непосредствено допринесоха и за опазване на 
биоразнообразието на страната ни. Британските доброволци 
продължиха работата на младежите от Международния обмен 
«Природата и младежта не знаят граници». Доброволците 
имаха също така възможността да участват в ежедневните 
грижи за пациентите на Спасителния център, като по този 
начин непосредствено се докоснаха до красотата на птиците 
и получиха полезни умения за оказване на първа помощ на 
бедстващи диви животни. Работната ваканция завърши с 
екскурзия в Национален парк Централен Балкан, където 
доброволците научиха повече за красотата на българската 
природа. Те посетиха и историческия музей в гр. Казанлък, 
тракийски гробници в «Долината на Тракийските царе», като 
по този начин научиха повече за древната история и културата 
на България. Доброволците посетиха и етнографски комплекс, 
в който наблюдаваха демонстрации на различни традиционни 
практики от 19 век и опитаха сладко от рози.

5. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÈ 
ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ ÂÀÊÀÍÖÈÈ
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От 1 до 9 септември 2006 г. се проведе втората съвместна 
работна ваканция на Поморийско езеро. В нея участваха 
34 доброволци на Зелени Балкани от цялата страна и 12 
доброволци от BTCV. По време на работната ваканция бе 
продължено изграждането на 100 кв. м. дървено-насипен 
остров за гнездене на гривести и др. видове рибарки, който 
представлява ново ниво на изградения през миналите 
години.

Официалното откриване на бригадата се състоя на 4 
септември с любезното участие на г-жа Ан Мари Спапенс - 
Първи Секретар по Икономическите и Екологични Въпроси в 
Посолството на Кралство Холандия в България.

За пореден път откриването на консервационната бригада, 
бяха освободени в природата на птици, преминали курс на 
лечение в Спасителния център за диви животни – на свобода 
бяха върнати - 20 броя бели щъркела, обикновен мишелов 
(Buteo buteo), осояд (Pernis apivorus), малък креслив орел (Aq-
uila pomarina), и орел змияр (Circaetos gallicus). На събитието 
присъстваха много oофициални гости, местни и национални 
медии и доброволци от Зелени Балкани и BTCV.

5.2. Ðàáîòíà âàêàíöèÿ íà Ïîìîðèéñêî åçåðî
5. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÈ 

ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ ÂÀÊÀÍÖÈÈ
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Повишаване знанията и уменията на младите хора 
(ученици, студенти, младежи) за опазване на природата 
и околната среда е едно от водещите направления на 
работа на организацията. Ежегодно в образователните 
програми и кампании на Зелени Балкани се включват над 
2000 младежи от различни части на страната. 

През 2006 г. приключи тригодишна образователна и 
мотивационна програма за младежи от 16 до 25 години. 
Основната цел на проекта бе да въвлече широк кръг от учащи 
в природозащитни дейности и да мотивира част от тях да 
се развиват като професионалисти в тази област, с което 
непосредствено да допринесат за опазване биологичното 
разнообразие на България. Проектът бе финансиран от 
програмата на Toyota за грантове за околна среда.

Като част от дейностите по проекта младежите пряко участваха 
в експедиции за проучване на биологичното разнообразие, 
познавателни теренни дейности и консервационни бригади 
в района на Дунав, Марица, Източна Стара Планина, Сакар, 
Източни и Западни Родопи, Черноморското крайбрежие и др. 
Участниците се включиха активно в охраната и мониторинга 
на зимните концентрации на червеногушата гъска и малкия 
корморан, охрана на чаплови колонии, поставяне на къщички 
за пойни и хралупогнездещи птици, поставяне на платформи 
за щъркелови гнезда, изграждане на изкуствени острови за 
гнездене на водолюбиви и водоплаващи  птици, охрана на 
гнездата на царския орел,  подхранване на лешоядни птици и 
др. Паралелно младежите участваха в образователен модул в 
т. нар. „Младежки екологичен център”, включващ теоретични 
лекции, мултимедийни и видео-презентации на различни 
природозащитни теми, тематични беседи и дискусии. Младите 
хора организираха обществени информационни кампании за 
отбелязване на важни природозащитни дати, участваха във 
викторини и конкурси за определяне на растения, фотоконкурси 
и др. В рамките на проекта бе организирано обучение за 
подготовка и изпълнение на проекти на тема “Развитие на 
идеята в предложение за финансиране”. По-късно младежите 
имаха възможността да приложат на практика придобитите 
знания чрез участието си в конкурс за малки проекти 
подготвени изцяло от тях. В последствие три от направените 
предложения бяха финансирани и изпълнени от техните 
автори. За три годишният период на проекта в подкрепа 
на българската природа бе положен доброволен труд от 
над 2300 човеко дни. Изнесени бяха лекции пред повече 
от 2600 студенти и ученици. Младежите взеха участие в 
редица български и международни кампании в подкрепа 
на опазването и изследването на биоразнообразието.

6. ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÌËÀÄÅÆÈ È 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÍÈ 

ÊÀÌÏÀÍÈÈ
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През август 2006 г. в Спасителния център за диви животни 
се осъществи десетдневен младежки обмен “Природата и 
младежта не знаят граници”. Той събра повече от 20 млади 
хора от 4 страни – България, Полша, Германия и Испания. 
Проектът се изпълни в рамките на Програма “Младеж” 
към Европейския съюз и Агенцията за младежта и спорта. 
Участващите младежи представляваха 4 природозащитни 
организации: ADENEX - Испания, NTOS - Полша, Зелени 
Балкани - България и EURONATUR – Германия, като в 
Спасителен център към тях се присъединиха и доброволци 
от САЩ и Франция.

Задачата на международния екип беше полагането на 
основите на клетка за размножаване на редките видове, 
отглеждани като стационарни пациенти на Спасителния 
център. Освен строителната работа, младежите имаха 
възможност да се включат в ежедневните грижи за животните 
в Центъра – приемане, оказване на първа помощ, лечение, 
хранене, почистване на клетките. След работата младите хора 
се събираха отново, за да представят своите организации, 
природните паркове, флората и фауната в своите страни. 
Подготвени и проведени бяха 5 тематични презентации 
от всяка страна, които представяха нейната природа и 
биоразнообразие Страстните природолюбители успяха да 
посетят рибарници Николаево, където пуснаха на свобода 
успешно излекувани пациенти на Центъра - малък воден бик 
и два мишелова. Последните два дни от обмена младежите 
отседнаха в Европейското село на белия щъркел – Белозем. 
Там те разгледаха училището на щъркелите, запознаха се с 
местни деца, посетиха етнографската сбирка и влажните зони 
в околността на селото. Младежите организираха и участваха 
в мултикултурна и кулинарна вечер с участието на всички 
националности в Стара Загора и в с. Белозем. 

6. ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÌËÀÄÅÆÈ È 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÍÈ 

ÊÀÌÏÀÍÈÈ

6.1. Ìëàäåæêè îáìåí “Ïðèðîäàòà è ìëàäåæòà 
íå çíàÿò ãðàíèöè” â Ñïàñèòåëíèÿ öåíòúð çà 

äèâè æèâîòíè

6.2. Ôîòîêîíêóðñ ïîä ìîòîòî 
“Íàøàòà ïðèðîäà - íàøåòî áúäåùå”

На 20 май в района на яз. „Батак” се проведе заключителния 
пленер от фотоконкурса за млади любители на фотографията 
под мотото „Нашата Природа – Нашето Бъдеще”. В конкурса 
взеха участие 12 младежи от различни възрасти. Най – добрите 
снимки бяха подредени в изложба при откриването на новия  
CITES център на Зелени Балкани в Стара Загора, а по – късно 
и в Читалище „Алеко Константинов” в град Пловдив.
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През 2006 г. се проведе втория младежки обмен на 
европейската мрежа от села на белия щъркел. Той беше 
организиран от екип от Университета в Зиелона гора и беше 
финансиран от програма Младеж на ЕК. Ръководителят на 
проекта беше Марчин Боченски, от когото се получи покана 
в Зелени Балкани за участие в обмена. Броят на страните в 
обмена първоначално беше 6, но след оттеглянето на групата 
от Австрия останаха 5 – Полша, Германия, Испания, България, 
Турция.

В обмена взе участие смесена група от доброволци на Зелени 
Балкани и млади хора от село Белозем – Европейското село 
на белия щъркел в България. Ръководител на групата беше 
отец Кшищоф Ожадоич от католическия храм в с. Белозем. 
Той осигури и транспорта на групата с автомобил на църквата. 
Участници в групата бяха: Анелия Павлова, Станимира Делева 
и Петя Петрова от Зелени Балкани и Весела Едуардова от 
Белозем.

Целта на обмена беше подобряване на знанията на младите 
хора за биологията и местообитанията на белите щъркели, 
както и мерките за опазване на вида. За целта младежите 
участваха в две основни дейности – мониторинг на гнездата 
и хранещите се щъркели в района на Клопот и изработване 
на филм посветен на живота на щъркелите. За целта беше 
закупена дигитална видеокамера и беше привлечен опитен 
оператор, който да ги въведе в снимането и монтирането на 
филми.

Като резултат от обмена беше направен кратък филм от 
материала, заснет от младите участници в обмена, повишени 
бяха знанията им за щъркелите и техните местообитания, 
установени бяха контакти с млади природолюбители от 
Полша, Германия, Испания и Турция.

6. ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÌËÀÄÅÆÈ È 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÍÈ 

ÊÀÌÏÀÍÈÈ

6.3. Ìëàäåæêè îáìåí íà Åâðîïåéñêàòà ìðåæà îò 
ñåëà íà áåëèÿ ùúðêåë - Êëîïîò, 

Ïîëøà,14-24 þëè,2006ã. 
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Мотото за 2006 по случай Деня на влажните зони 
бе: “Влажните зони и водата - подкрепят живота и 
поддържат поминъка”. Зелени Балкани отбеляза празника 
с: Информационно-образователна кампания в Пловдив. 
Кампанията се проведе на бул. Марица до моста на Панаира 
(до Водната палата), на 2-ри 3-ти февруари. Мероприятието 
се организира изцяло от 15 младежи, доброволци на Зелени 
Балкани от цялата страна. Те представиха огромното значение 
на реката за зимуването и размножаването на водолюбивите 
птици, раздаваха различни информационни материали, 
свързани с Деня на влажните зони и разказаха за работата 
на Зелени Балкани за опазването им. Мероприятието се 
организира със съдействието на РИОСВ-Пловдив.

Информационно- образователна кампания в Стара 
Загора. Кампанията се проведе пред Общината, и също 
бе организирана и проведена от 10 доброволци на Зелени 
Балкани. Те разказваха на минувачите за значението на 
влажните зони и дейностите на организацията за опазването 
им.

Посещение на язовир Пясъчник на 05.02.2006 за отчитане 
числеността и видовото разнообразие на водолюбивите 
птици в района на влажната зона.

В резултат от проведените дейности много хора се запознаха 
със значението на влажните зони и тяхното биоразнообразие, 
както и с дейностите за тяхното опазване.

6. ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÌËÀÄÅÆÈ È 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÍÈ 

ÊÀÌÏÀÍÈÈ

6.4. Îòáåëÿçâàíå íà 2-ðè ôåâðóàðè - Ìåäóíàðîäåí 
äåí çà îïàçâàíå íà Âëàæíèòå çîíè

6.5. Îòáåëÿçâàíå íà 3 îêòîìâðè - 
Ìåæäóíàðîäåí äåí íà ïòèöèòå

Международния ден на птиците се отбелязва в десетки 
страни в света по инициатива на Birdlife International през 
първата събота и неделя на октомври.

През 2006 г. за пореден път Зелени Балкани отбелязаха датата 
с информационна кампания в гр. Пловдив на 7 и 8 октомври. 
Тя бе организирана от доброволците на организацията и се 
проведе в Градската градина в града. По време на кампанията 
доброволците представиха множество информационни 
материали, свързани с опазване на птиците и разясняваха 
на хората проблемите и дейностите за тяхното опазване. 
Десетки посетители на събитието получиха информационни 
материали и научиха повече за редките видове и дейностите 
на Зелени Балкани. 

6.6. Îòáåëÿçâàíå Ìåæäóíàðîäíèÿ äåí íà Çåìÿòà

По повод на Деня на Земята беше организират Конкурс за 
детска рисунка на тема “Земята наш общ дом”. Проведен бе 
конкурс сред училища в гр. Пловдив, в който взеха участие 
над 70 ученици. Най- добрите творби бяха отличени от Зелени 
Балкани с грамоти и изложени в детски отдел на библиотека 
“Иван Вазов” в Пловдив.



61

Ã
Î

Ä
È

Ø
Å
Í

 Î
Ò
×

Å
Ò
 2

0
0

6

През 2006 г. по инициатива на Зелени Балкани беше 
организиран Първи фестивал на белия щъркел в с. Белозем, 
обл. Пловдив. Събитието се осъществи на 28.04.2006 г. и бе 
вдъхновено от присъждането на титлата “Европейско село на 
Белия щъркел 2005” (кандидатурата за  която беше направена 
също по инициатива на Зелени Балкани). В организацията на 
фестивала участваха Кметство Белозем, Народно читалище 
“Просвета” – с. Белозем и Зелени Балкани. В програмата 
участваха деца от Целодневна детска градина “Синчец”, СОУ 
“Гео Милев”, Народно читалище “Просвета” – с. Белозем; 
ОДЗ “Детелина”, ОДЗ “Щастливо детство”, ОДЗ “Иглика”, 
Целодневна детска градина “Първи юни” – гр. Раковски, ЦДГ 
“Радост” – с. Стряма, и др.

Специален гост на събитието беше Вицепрезидента на 
Република България ген. Ангел Марин, който в рамките на 
фестивала откри паметник на белия щъркел. Организирано 
беше посещение и наблюдение на колонията от щъркели 
разположена на покрива на СОУ “Гео Милев”, където са 
концентрирани повече от половината двойки в селото. С 
участието си в инициативата Вицепрезидента за пореден път 
демонстрира ангажираност към опазването на биологичното 
разнообразие в България.

Село Белозем е обявено за “Европейско село на Белия 
щъркел 2005” от Фондация Европейско Природно наследство 
(EURONATUR) – Германия, по предложение на СНЦ “Зелени 
Балкани”. Немската организация ежегодно връчва награда 
,,Европейско село на щъркелите”, с която цели популяризиране 
на дейностите за опазването на белия щъркел и природата, 
повишаване на обществената ангажираност и стимулиране на 
екологичния туризъм в райони с добре запазени щъркелови 
популации и природно наследство. В село Белозем има 
общо 25 гнезда на бял щъркел. Особено внушителна и 
впечатляваща е колонията от 17 двойки разположена върху 
покрива на училище ,,Гео Милев”. Съвместната дейност 
на Зелени Балкани, кметство Белозем и хората от селото, 
както и засвидетелстваната подкрепа от Вицепрезидента 
на Републиката предизвикаха широк обществен интерес, и 
привлякоха вниманието към опазването на белия щъркел, с 
което се надяваме повече граждани да проявят ангажираност 
към проблемите, свързани с опазването на природата!

6. ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÌËÀÄÅÆÈ È 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÍÈ 

ÊÀÌÏÀÍÈÈ
6.7. Ïúðâè ôåñòèâàë íà áåëèÿ øúðêåë - Áåëîçåì

6.8. Ó÷àñòèå â Ìåæäóíàðîäíî èçëîæíåèå
 “Ïðèðîäà, ëîâ , ðèáîëîâ”

Зелени Балкани е дългогодишен участник в изложението 
“Природа, лов, риболов” на Международния панаир в 
Пловдив. За своя принос в утвърждаването на изложението 
организацията получи през 2002 г. почетен диплом и плакет.

Целта на участието ни през 2006 бе да популяризираме и 
разпространяваме информацията за изграждане на мрежата 
НАТУРА 2000 в България и отговаряме на въпроси на 
гражданите за ползите и възможните ограничения. Десетки 
граждани преминаха през щанда на Зелени Балкани и получиха 
информационни материали и много информация за НАТУРА 
2000, за редките видове и работата на организацията за 
опазване на биоразнообразието. Десетки граждани, изразиха 
своята подкрепа за работата на Зелени Балкани като станаха 
нейни членове.

Своеобразни информационни кампании бяха и всички 
организирани протестни акции във връзка с незаконното 
застрояване на защитени територии и опитите за “орязване” 
на Екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България. По време 
на протестите в София, Пловдив и Стара Загора, в които 
участваха и Зелени Балкани бяха раздадени множество 
информационни материали и проведени разговори с 
десетки граждани и множество журналисти, които получиха 
информация за тези общественозначими проблеми. По този 
начин тези акции допринесоха за обществената осведоменост 
и за голямата подкрепа, която получиха тези акции.
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Предвид все по-засилващата се нужда от официализиране и 
признаване на уменията и квалификацията придобивани, чрез 
доброволен труд, през есента на 2006 г. започна изпълнението 
на проект за валидация/акредитация на доброволчеството, 
който ще продължи до есента на 2008 г.

Проектът е финансиран по програма „Леонардо да Винчи” и 
се изпълнява в партньорство от Британския Тръст Доброволци 
за Консервация (BTCV), Зелени Балкани, Естонския Фонд за 
Природа (ELF), гръцките организации „Доброволци

за Консервация” (CVG) и „Кесса Димитра – Център за 
Стратегическо Планиране и Развитие” (KESSA DIMITRA), UST 
Umhverfi sstofnun - звено към Исландското Министерство на 
Околната Среда, и Hólar College - управляван от Исландското 
Министерство на Земеделието.

Сред целите на проекта са да се проучат условията и 
възможностите за акредитация

на доброволчеството във всяка от участващите страни и да 
се разработи рамка или система за валидация/акредитация 
на процеса на неформално учене и придобиване на умения 
чрез участие в дейности в областта на природозащитата.

Практическите дейности по проекта стартират 2007 г.

7. ÏÎÂÈØÀÂÀÍÅ ÊÀÏÀÖÈÒÅÒÀ ÍÀ ÇÅËÅÍÈ 
ÁÀËÊÀÍÈ ÇÀ ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÄÎÁÐÎÂÎËÖÈ 7.1. Àêðåäèòàöèÿ íà äîáðîâîë÷åñòâîòî

7.2. Benchmark àêðåäèòàöèÿ íà 
Çåëåíè Áàëêàíè îò Ìåæäóíàðîäíèÿ Àëèàíñ çà 

ðàáîòà ñ Äîáðîâîëöè (CVA)

Международният Алианс за Работа с Доброволци (CVA) 
е основан през 1999 г., базиран е в Австралия и обединява 
организации, работещи с близо 1 млн. доброволци от цял 
свят. Целта му е да повишава капацитета на организациите, 
работещи с доброволци за практически консервационни 
дейности, като и да помогне на самите доброволци да 
натрупат знания и умения по време на своите доброволчески 
мисии по света.

Една от най-важните инициативи на Алианса е разработването 
на програма за акредитация на организациите, работещи с 
доброволци в сферата на консервацията на природата и 
околната среда. Тя определя високи стандарти и критерии, на 
които трябва да отговарят организациите, като по този начин 
доброволците, които участват в различни природозащитни 
дейности могат да се чувстват по-сигурни, че акредитираните 
организации във всяка страна ще се грижат за тях, прилагайки 
унифицирани стандарти. 

Акредитацията е на две нива: “Развиващи се” и “Bench-
mark”. “Benchmark” организациите са демонстрирали налични 
системи във всички области на своята дейност и управление, 
подкрепени от обширни умения и опит.

“Зелени Балкани” е единствената българска организация 
получила сертификация от Алианса. Това е признание за 
дългогодишния опит и високите стандарти поддържани от 
организацията при работата й с доброволци и организационно 
управление.

Организациите, които са покрили изискванията и стандартите 
за ниво “Benchmark” са: Conservation Volunteers Australia /
Австралия/, BTCV /Великобритания/, National Association of 
Service and Conservation Corps /САЩ/, Environmental Alliance 
for Senior Involvement /САЩ/, Зелени Балкани /България/.
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 Изложба “За да остане природа в България” 

 “Наръчник за оказване на първа помощ на 
бедстващи диви животни”

 “Разпространение и численост на белия щъркел (Ci-
conia ciconia L.) в избрани общини на България - Резултати 
от 6-тото Международно преброяване на вида в България 
2004-2005”

 Дипляна “Прилепите - наши съседи и приятели”

 Папка “Зелен Коридор Долен Дунав”

 Плакат “Спри беззаконието сега” – два вида на 
български и английски език

 Плакат “Спри машината на беззаконието”

 Стикери за чаплите 

 Календар за 2007 г. – 2 вида

 Новогодишни картички на Зелени Балкани и 
Спасителния център

 През 2006 г. бяха издадени 3 броя на 
информационния бюлетин на Зелени Балкани – “Бюлетинът”

8. ÈÇÄÀÍÈß

9. ×ËÅÍÑÒÂÎ íà Çåëåíè Áàëêàíè

 През 2006г., Зелени Балкани продължи членството си 
в следните организации:

Дунавският екологичен форум (ДЕФ) - www.defyu.org.yu

Международният съвет за рехабилитация на диви животни 
(IWRC) www.iwrs-online.org

Дружеството за консервационна биология (SCB) 
www.conbio.net

Централно и източно европейската работна група за 
биологичното разнообразие (CEEWEB) www.ceeweb.org 

Европейските работни групи за белоглавия лешояд и 
малкия корморан

Българският форум на бизнес лидерите (BBLF) www.bblf.bg



64

Ã
Î

Ä
È

Ø
Å
Í

 Î
Ò
×

Å
Ò
 2

0
0

6

 През 2006 г. представители на Зелени Балкани 
участваха в редовните заседания и в работата на:

 Националния съвет за биоразнообразие
 Националния Рамсарски комитет
 Съвет за борба с корупцията към Областния 

управител на гр. Пловдив
 Национален консултативен съвет по охрана на 

горите
 Консултативен съвет по охрана на горите – Пловдив
 Консултативен съвет по охрана на горите – Стара 

Загора
 Надзорен съвет по проект „Възстановяване на 

влажните зони и намаляване на замърсяването” – ГЕФ/
Световна Банка

 Областните епизоотични комисии – Пловдив и Стара 
Загора

10. Ó×ÀÑÒÈÅ ÂÌÅÆÄÓÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÈ 
ÊÎÌÈÑÈÈ È ÐÀÁÎÒÍÈ ÃÐÓÏÈ

11. ÌÅÄÈÈ

 Над 200 медийни изяви в печатните и електронни 
медии са отразили работата на Зелени Балкани и над 400 
са статиите, репортажите или публикациите в интернет, по 
проблеми, за чиято публична популярност е допринесла 
организацията. През 2006 нарасна броя на интернет 
информационни сайтове, агенции и блогове, които отразяват 
работата на организацията. Благодарение на създадените 
добри контакти и успешното сътрудничество с журналисти 
и представители на медиите, екипа на Зелени Балкани ги 
консултираше по различни теми, свързани с опазването на 
околната среда и биоразнообразието. През 2006 от екипа 
на Зелени Балкани или с негово участие бяха организирани 
десетки пресконференции, за отразяването на «горещи» 
теми, свързани с опазването на българската природа.

12. ÄÐÓÃÈ

 На 6 май 2007 г. в Пелевун се проведе традиционният 
Събор на Сдружението. Десетки членове и доброволци 
прекараха празника сред природата на Източни Родопи. Част 
от доброволците участваха в организираните по време на 
Събора телеметрично проследяване на лешояди, подхранване 
и наблюдение на птици на площадката за лешояди.

През 2006г. в организацията са се записали 272 нови 
членове, които по този начин са изразили своята подкрепа 
и съпричастност към работата на организацията.


