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ДЕЙНОСТИ НА “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ” ПРЕЗ 2014 Г. 

 

Настоящият отчет представлява сборен отчет на дейностите на СНЦ “Зелени Балкани” и 

СНЦ “Зелени Балкани – Стара Загора”, които са част от Федерация на природозащитни 

сдружения “Зелени Балкани”. Отчетът представя дейността на двете организации за 2014 

година по проекти и направления. 

 

І. ПРОЕКТИ И ДОНОРИ 

 

През 2014 г. ФПС “Зелени Балкани” работи по изпълнението на следните проекти:  

 

СНЦ „Зелени Балкани”: 

 „Дългосрочна консервация на популацията на световно застрашената червеногуша 

гъска в основните й зимовища в света“, финансиран от  EURONATUR, EAF; 

 „Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и 

крайбрежни лагуни“ LIFE10 NAT/IT/256 MC-SALT, финансиран от Финансовия механизъм 

LIFE+ на ЕК;  

 „Последната чаплова колония в Тракия. Възстановяване на смесени чаплови колонии в 

поречието на р. Марица„, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.”; 

 „Изработване на план за управление на ЗЗ „Язовир Конуш”, финансиран от ОП 

„Околна среда 2007-2013 г.”; 

  „Създаване на капацитет в черноморските общини за действие при изхвърлени на 

брега делфини”, финансиран от Секретариата на ACCOBAMS. 

 „Съвместно опазване на Странджански регион за устойчиво развитие”, финансиран от 

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция – клон Поморие. 

 „Подобряване на условията за гнездене на бели ангъчи на Поморийско езеро", 

финансиран от Българо-Британското дружество. 

 

СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“ 

 „Дългосрочни мерки за защита на световно застрашен вид царски орел (Aquila heliaca) 

в райони на неговото разпространение на Балканския полуостров“, финансиран от  

EURONATUR и EAF;  
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 „Ежегодна издръжка на Спасителен център за диви животни (рехабилитация, 

размножаване и връщане в природата на редки животни), гр. Стара Загора за периода 2014 

г.", финансиран от  ПУДООС“;  

 „Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България“, LIFE08 

NAT/BG/278, съфинансиран от финансовия механизъм LIFE+ на Европейската Общност, 

Франкфуртско Зооложко Дружество (FZS), Немска федерална агенция по околна среда 

(DBU); 

 ,,По-голям шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България - Възстановяване 

на белошипата ветрушка”, LIFE11 NAT/BG/360,  съфинансиран от финансовия механизъм 

LIFE+ на Европейската Общност; 

 “Изготвяне на Планове за управление на Защитена зона “Язовир Овчарица” BG0002023 

и Защитена зона “Язовир Жребчево” BG0002052”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-

2013 г.”; 

  „Реинтродукция на ловния сокол в България” - проектът се изпълнява от Института по 

биоразнообразие и екосистемни изследвания и СНЦ „Зелени Балкани - Стара Загора“, 

финансиран от International Wildlife Consultants (UK) Ltd. и Агенцията по околна среда на 

Абу Даби (Environment Agency – Abu Dhabi);  

 „Да върнем ловния сокол в България”, финансиран от ЗАД „Армеец”; 

  „Хора За природата - зелено общество в действие”, финансиран от Българо-

швейцарска програма за сътрудничество, чрез фонда за развитие на гражданското 

общество; 

 „Идентифициране на опасните за птиците и прилепите електрически стълбове в 

границите на ПП „Сините камъни“, финансиран от ДПП „Сините камъни”; 

  „Ученически и студентски практики”, фонансиран от МОН на Република България; 

 „Бял щъркел: Спомагане за съхраняване на биоразнообразието при реализация на 

големи инфраструктурни проекти“, финансиран от „Овергаз Инк“ АД и ЕВС; 

 „Изграждане на 3 клетки за египетски лешояди“, финансиран от Община Прага; 

 Кампания „Колкото повече, толкова повече“ на Фондация „Помощ за 

благотворителността в България“. 

 

 

 

http://www.ecolab.bas.bg/main
http://www.ecolab.bas.bg/main
http://www.falcons.co.uk/default.asp
http://www.ead.ae/en/
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През 2014 г. дейностите на Зелени Балкани са подкрепени от: 

 Финансов механизъм LIFE+ на Европейската Общност;  

 Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС); 

 Оперативна програма околна среда 2007-2013 (Европейския фонд за регионално 

развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез 

Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”); 

 Франкфуртско Зооложко Дружество (FZS); 

 ЗАД „Армеец”; 

 Фонд за действие “Европейска екологична мрежа” (EECONET Action Fund); 

 Фондация „Европейско природно наследство” - Германия (EURONATUR); 

 International Wildlife Consultants (UK) Ltd; 

 Агенция по околна среда на Абу Даби (Environment Agency - Abu Dhabi); 

 Немска федерална агенция по околна среда (DBU); 

 Секретариат на ACCOBAMS; 

 Българо-швейцарска програма за сътрудничество, чрез фонд за развитие на 

гражданското общество. 

 ДПП " Сините камъни" (чрез Оперативна програма „Околна среда“); 

 Българо-Британско Дружество; 

 Община Прага; 

 Европейски бизнес конгрес (European Business Congress); 

 Овергаз Инк АД; 

 Фондация „Приятели на Сафари парк Beekse Bergen”, Холандия; 

 Alwetterzoo (Германия);  

 Wilhelma Zoo (Германия). 
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ІІ. КОНСЕРВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 

 

През 2014 г. организациите продължиха своята работа по основните програмни 

направления и дългогодишни консервационни програми. 

 

1. КОНСЕРВАЦИЯ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ И ГОРИ 

 

1.1. ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО 

 

Поморийско езеро е един от приоритетните райони на работа на “Зелени Балкани”. 

Опазването на една от най-значимите влажни зони по Черноморското крайбрежие е 

обект на дългогодишна консервационна програма, стартирала през 1996 г. През годините 

организацията привлече и инвестира огромни средства и усилия за опазване на уникалното 

биоразнообразие на езерото и за предотвратяване на неговото застрояване.  

През 2014 г. Зелени Балкани продължи изпълнението на дейности по стартиралия през 2011 

г. проект MC SALT „Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски 

солници и крайбрежни лагуни” LIFE10 NAT/IT/256. Проектът е международен и се 

осъществява в партньорство с Паркове Делтата на По и Молентарджиус (Италия) и Камарг, 

Тур дьо Валат и Сален Груп (Франция). Целта му е опазването на местообитания и видове 

птици, обект на защита на Директивите за птиците и местообитания на ЕС в общо 10 

защитени зони в Италия, Франция и България. Целевата зона за проекта в България е 

Поморийско езеро. 

През 2014 г. са осъществени следните дейности и са постигнати следните резултати: 

Екипът на проекта участва  в трета работна среща на партньорите по проекта в Камарг, 

Франция, където се запозна с опита на страните по управлението на влажни зони, 

използвани за солодобив. Осъществени са полезни контакти и обмяна на опит с ПП 

„Сечовленски солници” в Словения. 

Продължи работата ни за създаване на изкуствени гнездови местообитания на Поморийско 

езеро. Вследствие на дейностите по проекта, през 2014 г. над 100 двойки речни рибарки 

загнездиха върху създадените в рамките на проекта острови и платформи. 
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През 2014 г. са подобрени възможностите за посетителите на Поморийско езеро да 

опознаят лагуната, като са закупените велосипеди, с които те могат да правят познавателни 

обиколки на езерото, без да се въздейства негативно на неговото биологично разнообразие. 

През настоящата година са изработени и монтирани 2 гнездови камери за бял ангъч и е 

осъществена поддръжка (премахване на растителни обраствания) на голямото островно 

местообитание за птици в Поморийско езеро. Дейността е осъществена по проект 

„Подобряване на условията за гнездене на бели ангъчи на Поморийско езеро", с подкрепата 

на Българо-Британско Дружество. 

 

Допълнително по направлението:  

експерт от Зелени Балкани участва в Осмата Европейска среща на Конвенцията за опазване 

на влажните зони, проведена през октомври в Австрия, където представи постер 

„Възстановяване на местообитания на водолюбиви птици в Поморийско езеро”. На 

организираната филмова вечер е представен видео-клипа „Поморие - Дивата лагуна”, който 

е класиран на второ място след гласуване на публиката. 
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през настоящия размножителен сезон, създаденото през 2013 г. островно местообитание не 

е ползвано от птиците, поради високата степен на безпокойство от рибари – бракониери. 

Първоначално колонията от рибарки зае местообитанието, въпреки обрастването с гъста 

растителност, но поради регулярното безпокойство, по-късно го напусна и част от 

колонията загнезди на старото малко местообитание, създадено от доброволците на Зелени 

Балкани в периода 1998-2006 г. в южната част на езерото (пред Музея на солта). Въпреки 

факта, че са подадени десетки сигнали за целогодишния бракониерски риболов в езерото, 

компетентните органи не успяха да се справят с проблема. 

през 2014 г. в МОСВ е внесена трета коригирана версия на Интегрирания План за 

управление на ЗЗ „Поморие“ и ЗЗ „Поморийско езеро“, след като са отразени бележките и 

коментарите на експертите от дирекция НСЗП на МОСВ. До края на 2014 г. не е получена 

информация дали нанесените корекции правят Плана приемлив за компетентния орган.  

през 2014 г. са установени нарушения на режима на ЗМ и ЗЗ „Поморийско езеро“. В 

границите на ЗЗ „Поморие“ е  изграден незаконно приют за бездомни кучета, като в 

процеса е засипана част от южния отводнителен канал – част от системата за ограничаване 

навлизането на сладки води в солената лагуна. Допълнително, част от блатната 

растителност при устието на р. Каменарска е унищожена чрез засипване на територии от 

мочурището в този район на ЗЗ Поморие. Изпратени са сигнали до Община Поморие, 

РИОСВ Бургас и Басейнова дирекция Черноморски регион за решаване на проблема. 

Институциите са алармирани за заплахата, която представлява обекта -  както за 

екосистемата, така и за гражданите – поради опасността от заливане на пътя Поморие-

Ахелой при по-силни валежи (поради невъзможност да функционира системата за 

отвеждане на сладките води от лагуната). Въпреки проведените проверки и преписки, 

проблемът не е решен и през месец декември, вследствие на интензивни дъждове, 

предвиденото от нас бедствие се случи и река Каменарска заля отново пътя Поморие-

Ахелой. След спешна намеса и разчистване на строителните отпадъци, отклоненото водно 

течение се влива в продължение на седмици в Поморийско езеро, което доведе до 

понижаване на солеността на водите в езерото.  
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1.2. ЯЗОВИР ОВЧАРИЦА И ЯЗОВИР ЖРЕБЧЕВО 

Дейностите са в рамките на проект “Изготвяне на Планове за управление на Защитена 

зона “Язовир Овчарица” BG0002023 и Защитена зона “Язовир Жребчево” 

BG0002052”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. Основните дейности по 

проекта приключиха през 2013 г. Сред тях са събирането, систематизирането и анализа на 

наличната информация, касаеща описанието и характеристиките на защитената зона.  През 

2013 г. приключи и картирането на местообитания на видове, предмет на опазване, като 

през януари 2014 г. бе осъществена обработката на данните от ГИС експерти.  

Работата по изготвянето на самия План за управление започна със закъснение от 11 месеца 

по причини, независещи от екипа на Зелени Балкани. Тъй като времето не достигна за 

спазването на регламентираните от нормативните документи срокове за провеждане на 

обществените обсъждания, проектът бе удължен с три месеца. 

Във връзка с желанието ни за информиране на обществеността, както и в съгласие със 

законовите изисквания, през 2014 г. е организирана и проведена една работна среща и 

серия от шест информационни срещи-семинари. Лектори на срещите са експерти в 

областите природозащита – НАТУРА 2000, компенсаторни плащания в земеделието, 

свързани с агроекологията и производство на аквакултури и акваекологични плащания. 

Проведени са общо 7 обществени обсъждания във всяка от общините, с територия в 

защитените зони. Дейността приключи през януари 2014 г. 

През 2014 г., излязоха от печат готовите Планове за управление на двете зони, сборник с 

докладите от проучванията и публикация за орнитофауната на ЗЗ “Язовир Овчарица”. След 

приключването на обществените обсъждания през януари, през февруари и март са 

подготвени всички съпътстващи Плана за управление документи – внесените становища от 

заинтересованите лица, справки по тях от екипа ни, годишни работни планове за първите 

години от действието на съответните ПУ. Проведена е и заключителната пресконференция 

по проекта. Цялата документация и самите ПУ са внесени за одобрение в МОСВ. 

През 2014 г. продължи разпространението на  изданията по проекта – брошура, стикери и 

плакат (издадени през 2013 г.).   
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1.3. ГОРИ 

Българските гори са едни от най-ценните природни ресурси на страната ни. Още при 

самото си създаване “Зелени Балкани” идентифицира опазването и устойчивото 

управление на горите като един от основните си приоритети и сфери на действие. Този 

проблем е изключително наболял през последните години. За неговото трайно решаване е 

необходима сериозна държавна политика и траен ангажимент на управляващите за 

решаване на проблемите на сектора и устойчиво управление на горите. 

За съжаление, през последните години Зелени Балкани не разполага с човешки и финансов 

ресурс, за да отговори на важността на проблема и да продължи активно целевата си работа 

за разследване на закононарушения, разследвания на сигнали и други дейности, важни за 

опазване на горите. Въпреки това, екипът осъществи експертна подкрепа на граждани и 

активно участва в редица граждански кампании, насочени към разследване на 

бракониерство в горите. 

Работата ни през 2014 г. бе основно в рамките на публичните кампании, осъществявани 

съвместно с другите организации от Коалиция „За да остане природа в България“ и 

насочени към опазване на горите в природните и национални паркове, подобряване 

законодателството, упражняване на контрол и предотвратяване на законови промени, които 

биха имали негативни последици върху опазването на горите. 

Продължи работата ни за утвърждаване на горската сертификация и поощряване на 

устойчивото управление на горите. През настоящата година, Зелени Балкани участва по 

договор с WWF – DCP за проучване на фауната за целите на изготвяне на доклади за „гори 

с висока природна стойност“ за Държавните горски стопанства на територията на РДГ 

Пловдив, като част от процеса на сертифициране. Основните дейности, които са 

осъществени са: 

- експерт от Зелени Балкани участва в работната група за разработване на Национален 

FSC стандарт за устойчиво стопанисване на гори. Разработена е първа чернова, която е в 

процес на консултации със заинтересованите страни; 

- внедреното от Зелени Балкани и Южно централно държавно (ЮЦДП) предприятие 

пилотно обозначаване на биотопни дървета (важни за биологичното разнообразие) в района 

на Смолян се прилага на цялата територия на ЮЦДП. Терминът „биотопни дървета” и 

нуждата от тяхното опазване е отразена в изготвените заповеди за обявяване на защитени 

зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 по Директивата за природните местообитания 
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на ЕС;   

- проведени са проучвания на фауната за целите на определяне на ГВКС в ДГС на 

територията на РДГ Пловдив, като част от процеса на сертифицирането им по системата на 

FSC.  

В рамките на проект „Съвместно опазване на Странджа за устойчиво развитие“ е изготвен 

доклад включващ анализ на състоянието на горския сектор, SWOT анализ и добри практики 

в област Бургас. Докладът е използван за изготвянето на Съвместен план за борба с 

ерозията и обезлесяването в трансграничния регион. 

  

 

2. КОНСЕРВАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕДКИ И ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ 

И ТЕХНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ 

 

2.1. ЛЕШОЯДИ 

В България са се срещали четири вида лешояди – белоглав, черен, брадат и египетски.  За 

съжаление, вследствие на преследване, намаляване на пасищното животновъдство, 

бракониерски отстрел и кампании за отравяне на едри хищници, тези величествени птици 

са докарани на ръба на оцеляването или са напълно изчезнали като гнездящи в България. 

Опазването и възстановяването на популациите на лешоядните птици е един от 

приоритетите в консервационната програма на “Зелени Балкани”, като организацията е 

сред водещите фактори в страната по програмите за реинтродукция.  

Основна част от дейностите на “Зелени Балкани” за опазване на лешоядните птици 

през 2014 г. се осъществи в рамките на проект “Възстановяване на популациите на 

едрите европейски лешояди в България (Recovery of the Populations of Large European 
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Vultures in Bulgaria)” - LIFE08 NAT/BG/278, изпълняван в партньорство с Фонда за дивата 

флора и фауна (ФДФФ) и подкрепен от финансовия механизъм LIFE+ към Европейската 

Общност, Франкфуртското Зооложко Дружество (FZS) и Немската федерална агенция 

по околна среда (DBU). Това е  амбициозен 5,5-годишен проект, който следва стъпките, 

заложени в Балканския план за действие за лешоядите и цели възстановяване и 

стабилизиране популациите на трите едри вида лешояди (брадат, белоглав и черен) в 

България, чрез природозащитни мерки и повишаване институционалния капацитет за 

опазването им. Проектът се развива в четири основни целеви територии в Стара планина 

– Врачански Балкан, Централен Балкан, Сините камъни – Гребенец и Котленска Стара 

планина. Освен това предвижда дейности, които се провеждат в района на Бяла река, 

Източни Родопи и на територията на Спасителния център за диви животни в Стара 

Загора.  

    

 В изпълнение на предвидения график и цели на проекта, през 2014 г. по него са 

осъществени следните дейности: 

 През 2014 г. са поставени още 3 прототипни и един полски GPS/GSM предаватели за 

проследяване на белоглави лешояди. Вследствие на това и в резултат на усилията през 

предишните години, през 2014 г. има общо 7 птици с работещи предаватели. Устройствата 

работят различен период от време, изпращайки средно 80 файла със сигнали. 

 Разработено и внесено е Становище и коментари относно актуализацията на План за 

управление на Национален парк “Централен Балкан”, като екипът на проекта участва и в 

общественото обсъждане, проведено през март 2014 г. 

 През август 2014 г. проектът е посетен от д-р Алекс Йопис от Фондацията за опазване 

на лешоядите (VCF). Целта на посещението е разработването на доклад и препоръки за 

подобряването условията за размножаване на брадати лешояди в Спасителния център за 
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диви животни в Стара Загора. През октомври 2014г. и в резултат на посещението, екипът 

започва специализирана реконструкция и оптимизиране на волиерата преди 

размножителния сезон 2014-2015г.  

 В рамките на проекта, през 2014 г. продължава ежедневната работа с местните кметове, 

животновъди, селски стопани, ловци, ветеринари, горски, паркови служители, ученици и 

туристи във всички целеви територии.   

 В резултат на постоянните контакти и работа с местните собственици, над 90 

граждани са предоставили мъртви домашни животни за изхранване на лешоядите, а 

други над 60 са подали сигнали за наблюдавани белоглави лешояди, освободени в 

рамките на проекта.  

 

Преки консервационни дейности 

През 2014 г. на площадката за допълнително подхранване на лешояди в Бяла 

река,Източни Родопи, са извършени общо 29 подхранвания, като са осигурени 5410 кг 

храна. През август 2014 г. на площадката е регистриран рекорден брой от 7 египетски 

лешояди.  

През 2014 г. в рамките на проекта са осигурени грижи и храна за лешоядите, настанени за 

отглеждане в Спасителния център за диви животни. За първи път двойката белоглави 

лешояди, дългогодишни обитатели на Центъра, успешно излюпват и отглеждат малко. 

Младият лешояд е отделен от родителите си и включен в групата за освобождаване в Стара 

планина. 

    

През 2014г. са осигурени общо 57 белоглави лешояди за четирите адаптационни 

волиери в Стара планина – 53 птици, осигурени от Испания (VCF и GREFA); 1 лешояд от 

Alwetterzoo (Германия) и 3 лешояда от Wilhelma Zoo (Германия). Осигурен е и мъжки черен 

лешояд от испански произход, който да бъде включен в програмата за размножаване в плен. 
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През 2014г. са освободени общо 54 белоглави лешояди от четирите адаптационни 

волиери във Врачански Балкан, Централен Балкан, Сините камъни – Гребенец и Котленска 

Стара планина, като 4 от тях са маркирани с различни прототипни разработки на GPS/GSM 

предаватели. Едновременно с това са проведени над 800 човекодни наблюдения и 

подхранвания, като са осигурени над 45 000 кг храна на площадките за подхранване и 

адаптационните волиери.  

       

По отношение на ограничаването на заплахите, една от основните цели на проекта е 

борбата със залагането на отровни примамки за едри хищници, които нанасят вреди върху 

домашни животни. През 2014 г. е установена и нова заплаха – използването на 

диклофенак във ветеренинарно-медицинската практика на Европа. Диклофенакът има 

доказано катастрофално въздействие върху лешоядите, затова екипът на проекта подкрепи 

общо становище, изпратено до Европейската Комисия и написа и разпространи национално 

становище за забрана на медикамента. 

Макар и извън дейностите, първоначално планирани в проекта, продължи работата по 

обезопасяване на опасни електропреносни стълбове, благодарение на съдействието и 

отзивчивостта на “ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЕВН България 

Електроразпределение“ АД. В края на октомври 2014 г. екипи на EVN България 

Електроразпределение монтираха пилотни изолатори по въздушен 20-киловолтов 

електропровод в района на местността „Каракютюк“ до град Сливен. Изолаторите, 

необходими за обезопасяването на 6 желязо-решетъчни електрически стълба са 

предоставени от Зелени Балкани и закупени благодарение на съдействието на Фондация 

„Приятели на Сафари парк Beekse Bergen”, Холандия. От своя страна, ЕVN България 

закупи допълнителен брой изолатори, необходими за обезопасяването на още 8 желязо-

решетъчни стълба. По този начин всички 14 стълба, идентифицирани като крайно рискови 
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за птиците, са обезопасени с новите пилотни изолиращи съоръжения. 

Вследствие на усилията на екипа, към декември 2014 г. има рекордна група от трайно 

присъстващи лешояди (над 45 различни птици, установени в рамките на един месец) в 

района на Врачански Балкан, група от 6 до 15 лешояди в района на Централен Балкан и 

обща група от 10-30 лешояда, които облитат района между площадките на Сините камъни – 

Гребенец и Котленска Стара планина. 

През размножителния сезон 2013-2014 г. са установени три размножаващи се двойки 

белоглави лешояди на територията на Врачански Балкан. Това са първите териториални 

двойки в района от 70 години насам. По същото време са установени минимум две 

размножаващи се двойки в Източна Стара планина.  

Това е рекордна численост от белоглави лешояди, гнездящи извън територията на 

единствената естествена колония в България - тази в Източни Родопи. 

Едновременно с това, птици, освободени в рамките на проекта, образуват успешни 

размножаващи се двойки с диви партньори в Демир Капия (Македония) и Източни Родопи 

(България).  

  

 

Като част от дейностите по проекта е изготвено ръководство „Лешоядите и горите“. Целта 
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на издаденото ръководство за управление на горски територии е да запознае 

професионалистите - лесовъди, стопани и ползватели на горите - с един рядък и застрашен 

в европейски мащаб вид - черния лешояд, който от своя страна е неразривно свързан с 

горските хабитати (предимно борови – и най-вече чер-борови Pinus nigra). Издаден е общ 

календар за 2015 г., чието разпространение предстои през настоящата година. Направени са 

униформи за екипа. 

Екипът на проекта участва в редица презентации и публични кампании –  WakeЪп 

Фестивал; Беглика Фест 2014; Узана поляна Фест 2014; Фестивал Лятна Случка –  

Карандила 2014; обучение на Асоциация на парковете в България, Априлци 2014 г.; 

обучение за доброволци на Спасителния център и много други. 

Продължи широката обществена кампания по „осиновяване” на лешояди от програмата за 

възстановяване на вида. Привлечени са двама нови осиновители. Особен интерес и 

симпатия предизвика кампанията за „кръщаване” на първото белоглаво лешоядче, 

излюпено в Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани – Стара Загора. Тази 

инициатива е подкрепена и от Българското Национално Радио и получи огромен интерес и 

десетки предложения. Птицата получи името Първолет, дадено от г-жа Виолета Макавеева 

от гр. София. 

        Организирани са няколко демонстрационни освобождавания на лешояди, с участието 

на осиновители, паркови служители и ученици. 

  

 

2.2. ЦАРСКИ ОРЕЛ 

Царският орел е световно застрашен вид, от който са останали едва 30-тина гнездящи 

двойки в страната. Критично ниската численост на вида налага предприемането на 

спешни мерки за гарантиране увеличаването на гнездовия успех, предотвратяване на 
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бракониерството, управление на хабитати и други мерки, които да позволят 

„просъществуването“ на вида в страната.  

Работата на Зелени Балкани има безспорен принос към повишаване на националната 

численост на царските орли в България, като за последните няколко години, тя се е 

повишила с около 20 –  30 %. Голяма част от новосформираните двойки са в териториите, в 

които в периода 2009 – 2012 г. Зелени Балкани успешно изпълни проект “Консервационни 

дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС –  белошипа ветрушка, черен 

лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България” чрез  Оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” 

Дейностите по дългосрочната ни консервационна програма през 2014 г. са насочени към 

опазване, подпомагане и проучване на националната популация на вида, монтиране на 

изкуствени гнезда,  директна охрана и изкуствено подхранване на отделни гнездящи 

двойки. Та са финансирани основно в рамките на проект: “Дългосрочни мерки за защита 

на световно-застрашения вид царски орел (Aquila heliaca)  в райони на неговото 

разпространение на Балканския полуостров”, финансиран от EURONATUR и ЕAF. 

Дейностите са осъществени в района на югоизточна България, в обхвата на няколко 

Защитени зони от Натура 2000 и съседните на тях територии Сакар, Западна Странджа, 

Дервентски възвишения и Ждрелото на река Тунджа. Територията е в обхвата на 

българската част от Европейския Зелен Пояс, в граничната територия на България и 

Турция. Този обширен регион е най-важният за опазването на  царския орел в страната. 

Като част от работата по проекта, до момента е постигнато управление и стопанисване на 

земеделски земи с обща площ над 50 ха, попадащи в  четири основни типа от 

местообитанията на царските орли: буферни зони –  територии, които са точно до гнездата 

на царските орли и представляват буферни зони (с цел снижаване на безпокойството през 

гнездовия период);  потенциални гнездови местообитания –  територии, които са 

потенциални места за бъдещо загнездване и предлагат подходящи места за залесяване с 

типични дървесни видове, които подходящи за гнездене на хищни птици;  исторически 

гнездови находища, в които царските орли са гнездили в исторически план; и ловни 

територии –  открити площи и райони, включващи ловни местообитания на орлите. 

През 2014 г. е постигнато увеличаване на броя на стадото каракачански коне, участващи в 

дейностите по поддръжка на местообитанията, като те достигат общо 17 животни. Те  се 

използват за екстензивно пашуване и управление на местообитания на царски орел и 
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белошипа ветрушка, като чрез поддържане на местообитанията се осигуряват хранителни 

територии и наличие на лалугери, както и други животни, включени в хранителния спектър 

на царския орел. 

През настоящата година е осигурена  охрана на 4 гнездящи двойки царски орел и 

допълнителното им подхранване по време на размножителния сезон. Благодарение на 

дейностите, двойките успяха да отгледат  общо 6 малки. Едно от тях е доотгледано в 

Спасителния център, след като гнездото, в което е излюпено, е разрушено от буря. По-

късно, същото малко е освободено успешно в природата по метода на настаняване при 

,,приемни родители“. 

  

  

През размножителния период на птиците е провеждан редовен мониторинг на 

популацията на вида като е осигурено и изкуствено подхранване. Мониторингът 

обхваща целия размножителен период за някои от двойките, докато други са проследявани 

по-рядко, но минимум 2 пъти в седмицата. На целевите двойки периодично е доставено 

изкуствено подхранване и извън гнездовия период, с цел подпомагане на птиците през 

тежките зимни месеци. Общо са доставени над 1500 кг. месо от домашни животни, 

лабораторни гризачи и друго изкуствено подхранване.  

 През 2014 г. общо 5 царски орли са маркирани със стандратни пръстени на Българската 

орнитологична централа и специализирани цветни PVC пръстени за по-детайлно 

проследяване на техния живот. 

Едновременно с това, общо 5 царски орли на различна възраст са лекувани, 

възстановени и освободени в природата от екипа на Спасителния център за диви 

животни към Зелени Балкани през 2014 г. Броят на птиците представлява немалка част 

от популацията на вида в страната (оценявана на 30 – 35 двойки) и това е поредното 
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потвърждение за приноса на Спасителния център и неговото значение за опазване на 

редките видове в страната. 

        

 

В изпълнението на дейностите по проекта, през 2014 г. участват повече от 30 служители и 

доброволци на Зелени Балкани. Също така са привлечени и младежи, участващи в 

стажантската програма на Спасителния център за диви животни и ученици от местни 

училища. Много важна подкрепа е оказана от местни и регионални държавни и общински 

структури, местни стейхолдери – фермери, ловци и др. 

 

2.3. ЛОВЕН СОКОЛ  

Ловният сокол (Falco cherrug) е най-едрият сокол, който се среща у нас. В миналото е бил 

една от най-често срещаните видове птици в Лудогорието, Добруджа и по Дунав. За 

съжаление, в средата на ХХ век, поради смяна на земеползването, разораването на 

пасищата, масова употреба на пестициди и поголовния отстрел, популацията на ловния 

сокол спада до едва няколко десетки двойки, пръснати из цяла България. Днес 

положението на вида е още по-тревожно – въпреки, че всяка година има единични 

наблюдения на тези великолепни птици, няма нито една известна размножаваща се 

двойка ловни соколи в страната.  

Работата на Зелени Балкани за опазване на ловния сокол през 2014 г. се осъществява 

съвместно с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН, 

в рамките на проект „Ловен сокол в България – изследване и опазване”. Проектът се 

финансира от International Wildlife Consultants (UK) Ltd. и Environment Agency – Abu Dhabi. 

Допълнителен принос за програмата са и средствата, привлечени от ЗАД „Армеец“, 

осигурени като част от инициативата „Да върнем ловния сокол в България”. 0,50 

стотинки от всяка сключена полица „Каско на МПС” се даряват в подкрепа на 

инициативата на Зелени Балкани за възстановяване на популацията на ловния сокол в 
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България. По този начин, със съдействието на Компанията, стотици български граждани 

подкрепиха работата ни за завръщането на този изчезнал вид.  

Концепцията ни за възстановяване на ловния сокол включва реализирането на програма за 

ex-situ възстановяване на вида (размножаване в неволя и пускането на птици на свобода), 

съчетано с дейности на терен за проучване състоянието на вида, подходящите 

местообитания и хранителна база. Неразделна част от процеса е и промяната на 

обществените нагласи и отношение, като единствена гаранция за дългосрочното 

опазване на вида.   

В рамките на този проект, през 2014 г.  в Спасителния център за диви животни са 

излюпени 16 и успешно върнати в природата 4 ловни соколчета. Птиците извършиха 

пътешествия до Турция, Румъния и Украйна. Проектът продължава и през следващите 

години, като амбициите на екипа ни са да увеличим значително броя на освободените 

малки. 

   

 

През 2014 г., за втори пореден път представител на Спасителния център за диви 

животни на Зелени Балкани участва в международния соколарски фестивал – Абу 

Даби, Обединени Арабски Емирства. Фестивалът   събра няколко стотин соколари от 

повече от 80 държави в четиридневен лагер в пустинята и соколарско изложение в спортния 

комплекс Ал Форсан в столицата – Абу Даби. По покана на партньорите от International 

Wildlife Consultants, представител на Зелени Балкани представи нашите дейности по 

реинтродукция на ловния сокол, белошипата ветрушка и лешоядите в консервационния 

щанд в Ал Форсан. 
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2.4. БЕЛОШИПА ВЕТРУШКА 

Белошипата ветрушка (Falco naumanni) е световнозастрашен вид, в миналото често 

срещан в страната, но през последните десетилетия липсват категорични данни за 

неговото размножаване в природата на България. Интензивното земеделие, използването 

на отрови в селското стопанство, унищожаването на естествените местообитания и 

пр., са основните причини за изчезването на вида. Дейностите за белошипата ветрушка 

са насочени към проучване на подходящите райони за възстановяване на вида в дивата 

природа, развитие на “ex-situ” програма  за размножаване в неволя – в Спасителния 

център за диви животни, и освобождаване на млади птици в природата, с цел създаване 

на ,,дива“  популация.   

Дейностите за белошипата 

ветрушка през 2014 г. се 

осъществяват в рамките на 

проект “По-голям шанс за 

белошипата ветрушка (Falco 

naumanni) в България – 

Възстановяване на белошипата 

ветрушка” LIFE11 

NAT/BG/360. Проектът цели 

подпомагане на популацията на 

световно застрашената 

белошипа ветрушка в България, чрез преки консервационни мерки и широко обществено 

участие. Дейностите са осъществени в района на защитените зони от екологичната мрежа 
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Натура 2000:  ЗЗ „Сакар“, ЗЗ „Бяла река“, ЗЗ „Крумовица“. 

През 2014 г. е работено по следните проектни дейности: 

 почистване на пасища и подпомагане на местните практики на пашуване, за 

подобряване на местообитанието; 

 изготвяне на предписания за интегриране на дейности за белошипата ветрушка в 

Плановете за управление за целевите зони от НАТУРА 2000; 

 изготвяне на Национален план за действие за белошипата ветрушка; 

 изготвяне и разпространение на ръководство със строителни практики, подходящи за 

гнезденето на белошипата ветрушка; 

 осигуряване на места за гнездене, с цел стимулиране на естественото възстановяване на 

вида; 

 поддържане на размножаваща се група в размножителния център на DEMA (Испания), 

осигуряваща малки за транслокация и освобождаване в ЗЗ „Сакар”; 

 създаване на размножаваща се група в Спасителния център на Зелени Балкани; 

 създаване на адаптационна клетка (Модул за адаптация) и Демонстрационен център за 

белошипата ветрушка в ЗЗ „Сакар”; 

 проучване на най-близките колонии на вида в Турция и Гърция; 

 прилагане на съвременни сателитни технологии за проследяване на миграцията и 

поведението на птиците; 

 провеждане на интерактивна образователна програма и мобилизиране на широка 

обществена подкрепа; 

 изграждане на мрежа от експерти за обмен на информация и експертиза. 

До 2014 г. по проекта са извършени редица дейности, най-важните резултати от които са 

създаването на съоръжение за провеждане на програмата за реинтродукция на вида в село 

Левка, внасянето и пускането на свобода на 90 млади птици от Испания (отгледани от 

партньорите ни – испанската организация DEMA),   разширяването на базата за 

размножаване на вида в Спасителния център за диви животни и получаването на 40 

възрастни птици от Испания, за целите на размножителна програма в България.  
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През 2014 г. е възстановено гнезденето на вида в България, благодарение на успешно 

изградения и функциониращ вече две поредни години Модул за освобождаване и адаптация 

на белошипи ветрущки в Сакар, както и на монтирането на допълнителни гнездилки и 

структури.  

През 2014 г. в специално поставени гнездилки загнездват 9 двойки белошипи 

ветрушки, които успяват да отгледат напълно сами общо 16 малки. Едновременно с 

това, в Спасителния център за диви животни в Стара Загора са излюпени и доотгледани 

общо 38 малки от белошипи ветрушки в условия ex-situ, както и малки, отпаднали от 

новосъздадената колония в Левка.   

Така, през 2014 г., в България са ,,произведени“ общо 54 малки белошипи ветрушки от 

птици на свобода и двойки, отглеждани в неволя. Съгласно графика на проекта, от ДЕМА 

са доставени допълнително 60 малки за освобождаване. Така, през 2014 г. от Модула за 

освобождване излитат общо 114 малки белошипи ветрушки. Заедно с 90-те малки, 

освободени през 2013 г. в рамките на проекта, на територията на България до момента са 

освободени общо 204 млади белошипи ветрушки.  
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През настоящата година е изготвен  Доклад за положителни/отрицателни земеделски 

практики в ЕС, имащи отношение към белошипата ветрушка. 

Идентифицирани са щадящи или полезни за белошипата ветрушка мерки от Програма за 

развитие на селските райони в България (2007 – 2013 и 2014 – 2020). 

В МЗХ е внесено Предложение за допълнение с дейности, насочени към опазване на  

белошипата ветрушка в направление 10.1.2 „Поддържане на местообитанията на защитени 

видове в обработваеми земи с орнитологично значение” от ПРСР 2014 – 2020. 

В МОСВ са внесени Препоръки за опазване и управление на белошипата ветрушка в 

планове за управление на защитени зони от Натура 2000 за опазване на птиците.  

Изтотвена е чернова на Национален план за действие за белошипата ветрушка.  

Като част от проучване на популацията на вида в съседни страни, са посетени общо 11 

колонии в Гърция и Турция, пет от тях са открити в рамките на проекта. Локализирана е 

и една неизвестна до момента колония в България. 

     

С цел обмяна на опит са посетени центрове и проекти в Испания и Италия, като центъра за 

размножаване на ДЕМА, биологична станция Доняна и Чентро студи натуралисти. 

За подпомагане и управление на местообитанията на белошипата ветрушка в Сакар са 

почистени около 7,5 ха пасища. Те са собстевност и се стопансиват от Зелени Балкани 

чрез косене и пашуващи коне от автохтнонна порода каракачански коне.  

Финализирано е изграждането на 4 специализирани клетки за колективно 

размножаване на белошипи ветрушки в Спасителния център за диви животни. 

Клетките са с различна големина, като в тях са монтирани общо 26 гнездилки, 

предоставящи оптимални условия за размножаване.  

По отношение на обезопасяване на опасните за птиците електропроводи са 

идентифицирани опасни за птиците трасета на територията на трите защитени зони от 
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Натура 2000, в които проекта работи.  

Извършено е маркиране на белошипи ветрушки с радиопредаватели и е определена 

обитаваната от колинията територия, дневна активност на маркираните птици и др.  

Дейностите по проекта ще продължат и през следващите години. 

 

2.5. ЧЕРВЕНОГУША ГЪСКА 

Червеногушата гъска (Branta ruficollis) е световно застрашен вид, чиято популация към 

2003-2006 г. се оценява на не повече от 38 000 птици. Близо 80 % от тях зимуват на 

територията на България – предимно в района на Приморска Добруджа, както и в 

Бургаските влажни зони и значимите водоеми в Горнотракийската низина. Въпреки, че 

ловът на този световнозастрашен вид е строго забранен според българското 

законодателство, той често става жертва на недобросъвестни ловци.  

През 2014 г. дейностите за опазването на вида се осъществяват в рамките на проект 

„Дългосрочна консервация на популацията на световно застрашената червеногуша 

гъски в основните й зимовища в света“, финансиран от  EURONATUR, EAF. Като част 

от този проект са осъществени следните дейности: 

През 2014 г. екипът ни продължава регулярния мониторинг в района на Черноморска 

Добруджа. Редовно е следена числеността на гъските, като екипът следи и за случаи на 

бракониерство и посегателство върху защитения вид. Освен в целевия за вида район, 

мониторинг се осъществява и в други водоеми във вътрешността на страната, като 

язовирите Овчарица,  Жребчево, Овчарица, Копринка, както и в района на Поморийско 

езеро и Бургаските влажни зони. Всички данни са въвеждани в орнитологичната база данни 

на Зелени Балкани. 
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През настоящия отчетен период, екипът на Зелени Балкани участва в общественото 

обсъждане на Плана за действие за вида, разработван от БДЗП. Внесено е писмено 

становище за допълненията ни по Плана.  

За да се подсигури опазването на даден вид в дългосрочен план е от изключително 

значение да се работи с младите хора. В тази връзка, през 2014 г. екипът на Зелени Балкани 

осъществява няколко образователни визити в района на езерата Шабла и Дуранкулак. 

В рамките на проекта е разработена мултимедийна презентация, подходяща за деца от 

първи и втори клас, както и набор от игри, които по забавен и приятен за децата начин 

представят темата за червеногушата гъска и необходимостта всеки ден в ежедневието си да 

сме отговорни към околната среда.  

В образователните мероприятия участват ученици от 1-ви до 4-ти клас от училището в с. 

Дуранкулак и всички ученици от 1-вите класове от училището в гр. Шабла.  В игрите се 

включиха общо около 40 деца и 4-ма преподаватели от училищата в Шабла и Дуранкулак.  
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В началото на 2014 г. са разпространени календарите за опазване на вида, изготвени в 

края на 2013 г. Настолният календар (в тираж 1000 бр.) и стенният календар (тираж 1000 

бр.) са разпространени във всички населени места в района на Приморска Добруджа, 

сред които: Балчик, Каварна, Шабла, Дуранкулак, Крапец, Езерец, Ваклино, Захари 

Стояново, Граничар, Бежаново, Спасово и др. Календарът е предоставен на кметства, 

общинска управа, ловно-рибарски дружества, земеделски кооперации, гранична полиция, 

училища и граждани. По време на разпространението му са провеждани и неформални 

разговори с гражданите, по време на които е акцентирано върху значението на вида и 

нуждата от неговото опазване. 

 

  

 

С цел популяризиране на вида, през 2014 г. са изработени и 5 реалистични макета на 

червеногуша гъска, които са поставени в Спасителния център на Зелени Балкани в Стара 

Загора, Посетителския център в Поморие, в офисите на Зелени Балкани в Стара Загора и 

Пловдив. Макетите са използвани по време на различни представяния на Зелени Балкани – 

пред деца, ученици, по време на фестивали и публични събития за опазване на природата. 

Това позволи на хората, които не са запознати с вида, да придобият визуална представа за 

него.  
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През 2014 г. е разработен специализиран сайт за опазване на червеногушата гъска 

http://greenbalkans.org/branta/bg/. Страницата е на български и английски език и представя 

подробна информация за вида. Представена е информация за проекта, по който работят 

Зелени Балкани, биологията и екологията на вида, дейностите за неговото опазване и 

възможностите за гражданско участие. Наличието на специализиран сайт е от голямо 

значение за повишаване на обществената ангажираност и осведоменост.  Развитието на 

сайта ще продължи и през 2015 г. с представянето на актуална информация за дейностите и 

допълване на информацията в различните раздели. 

 

   

 

През 2014 г. в рамките на програмата за опазване на червеногушата гъска и повишаване на 

осведомеността и ангажираността на хората са проведени две събития посветени на 2-ри 

http://greenbalkans.org/branta/bg/
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февруари – Световен ден на влажните зони. Едното събитие се проведе в общинския 

Зелен Център в гр. Шабла, като в отбелязването на Деня се включиха около 20 деца от 3ти, 

4ти и 5ти клас от училището в Шабла, преподаватели, служители в Зеленият Център и 

колеги от БДЗП. Фокус на събитието бяха двете езера Шабла и Дуранкулак, които са в 

списъка на световно значимите влажни зони на Рамсарската Конвенция, и разбира се, 

червеногушите гъски.   

Второто бе серия от събития, посветени на влажните зони – артистично ателие, откриване 

на изложба със съпътстваща информационна програма и наблюдение на птици на живо в р. 

Марица. Всички те се проведоха в гр. Пловдив, като на фокус бе необходимостта да се 

грижим за влажните зони и техните обитатели. Гражданите на Пловдив научиха любопитни 

факти за червеногушата гъска, за чието опазване България носи огромна отговорност. На 

събитията в Пловдив участваха около 100 души от различни възрастови групи.   

  

За дейностите на Зелени Балкани  по случай Деня на влажните зони са информирани МОСВ 

и Секретариата на Рамсарската Конвенция.  
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Едновременно с това, за опазването на редките видове е от изключително значение 

повишаване на екологичната култура и на подрастващите. С тази идея, през 2014 г. е 

издадена детска книжка за червеногушата гъска, с авторски илюстрации на Елена 

Кметова, която представя по интересен и развлекателен начин историята на червеногуша 

гъска на име Брент. Книжката бе разпространена сред детски градини, училища с деца от 

начална възраст, на фестивали и публични събития, свързани с опазването на природата, 

като по този начин достигна до широк кръг от деца и родители. Изданието на английски 

език бе разпространено на международни срещи и събития за опазването на вида, с идеята 

да се популяризира образователната кампания за вида.  

 

  

През 2014 г. е изготвена и серия от издания, чието отпечатване предстои: информационна 

дипляна, стикер, информационни плакати, информационни табла за училища и детски 

градини, които ще бъдат издадени в тираж 200 бр., пътуваща изложба за червеногушата 

гъска, която се състои от 6 сгъваеми постера. Всеки постер е посветен на една от следните 

теми, свързани с червеногушата гъска – обща информация за вида, миграция, зимовища, 

гнездовища, заплахи и опазване.    

 По време на редовния мониторинг на червеногуша гъска са правени огледи за намирането 

на ранени или бедстващи птици за осигуряване на тяхното приемане в Спасителния 

център за лечение и рехабилитация. Няколко от посещенията на терен са осъществени с 

участието на служители на Спасителния център за диви животни, които да се запознаят със  

ситуацията на терен и при необходимост да окажат първа помощ на бедстващи птици. През 

2014 г. полевите екипи са оборудвани със специализирани ветеринарни кутии, които 

съдържат всичко необходимо за транспортирането на бедстващи птици. За щастие, през 

годината не са установени такива птици на терен. 
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През 2014 г. в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани са отглеждани и 

рехабилитирани две червеногуши гъски. Първата от тях е приета през 2012г., но поради 

трайни увреждания на крилото не може да бъде пусната на свобода и е стационарен 

пациент на Спасителния център за диви животни.  

  

 

Червеногушата гъска е била отглеждана незаконно в частен дом  в Каварна, където са били 

отрязани маховите й пера (за да не може да лети). На 19.02.2014 г. птицата е иззета от екип 

на БДЗП и транспортирана до Спасителния център за диви животни. Пускането й през 

зимата на 2014 г. бе невъзможно, тъй като за израстването на маховите пера са нужни 

месеци. Това наложи задържането й в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. 

След дълги месеци на внимателни грижи, птицата успя да се възстанови напълно и перата й 

израснаха. Прегледите в края на годината показаха, че тя е в отлично състояние и готова за 

освобождаване, за което се изчаква подходящия период – в началото на 2015 г. 
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2.6. ЧАПЛИ 

В България се срещат 9 вида чапли. По редица причини, най-важната от които е 

унищожаването на естествените местообитания като влажни зони и крайречни гори, 

съществуването им е изправено пред сериозна заплаха. Работата на Зелени Балкани за 

опазване на чапловите птици е насочена както към директни консервационни мерки, така 

и към опазване и възстановяване на естествените им местообитания.  

  

През 2014 г. Зелени Балкани продължава работата си за опазване на чапловата колония 

край с. Конуш, община Асеновград.  

    

Съобразно приетата концепция през 2010 г., целта може да бъде постигната само чрез 

обединение на консервационните дейности и дейностите по рибопроизводство. Основната 

идея е след сравнително кратък период да се постигне устойчивост и всички 

консервационни дейности, в това число издръжката на персонала, да се самофинансира от 

приходи от продажба на риба и в много по-малка степен от предоставяне на услуги като 

спортен риболов, еко-туризъм и др. Работата бе осъществена в рамките на три основни 

проекта: 

 Проект „Последната чаплова колония в Тракия. Възстановяване на смесени 

чаплови колонии в поречието на р. Марица” – целта на проекта е подпомагане на 
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гнездовите популации на три вида чапли (малка бяла, нощна и гривеста) и малък корморан 

в Горнотракийската низина, чрез ограничаване на заплахите, увеличаване успеха от 

размножаването и възстановяване на унищожени местообитания, финансиран от  

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Проектът се развива в три основни 

направления – възстановяване на гнездови местообитания на колониално гнездящи птици; 

ограничаване на заплахите и директно подпомагане на популациите (увеличаване на 

гнездовия успех, намаляване на смъртността и др.).  

 Вследствие на дейностите по този проект, през 2014 г. чапловата колония продължава 

да поддържа много висока численост (820 гнездящи двойки) и е в много добро 

състояние.  

 В рамките на проекта е предвидено създаването на нова колония, чрез изграждането на 

изкуствен остров, на който да бъде одсигурена сигурността на чаплите и тяхното 

загнездване. През 2014г. завърши изграждането на острова, с площ от 1300 кв. м. 

 С цел да се ограничи безпокойството на чаплите, в проекта са предвидени дейности за 

ограничаване на достъпа на автомобили и хора в района на колонията. Това е особено 

важна дейност, която директно се отразява върху гнездовия успех. През периода беше 

организирана ежедневна охрана на колонията. През 2014 г. бе завършен и първият етап на 

ограда (560 м.), която да осигури сигурността на колонията. Закупена и подготвена за 

монтаж е система за видеонаблюдение. 

 Една от най-важните дейности в проекта е подпомагане на популациите на целевите 

видове, чрез повишаване на успеха от размножаването и стимулиране създаването на 

нови колонии. Като част от нея се предвижда изграждането на басейни, където да се 

съхранява плевелната риба от 10 рибовъдни стопанства. През периода бяха извършени 

всички етапи на техническото проектиране и получаване на разрешения за изграждане на 

предвидените басейни и основа на волиера. Очаква се през февруари 2015 г. процедурата за 

статута на земята да е завършена и да започне реализацията на дейностите по изграждане 

на проектираните басейни.   

 Като част от работата ни за опазване на чаплите, в проекта бе предвидена 

рекултивация на сметище в района на чапловата колония. Дейността е напълно 

завършена през 2013г., а през 2014г. е извършено допълнително залесяване и поддръжка на 

насажденията.  

 За да се оптимизира работата по рибовъдната дейност и поддържането на колонията, 
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проектът предвижда и изграждане на обслужващи съоръжения: склад и малка битова 

сграда.  През 2014г. е изградена основата на склада и подземната комуникация 

(преминаване на водопровод). Предстои монтирането на склада (метален контейнер) през 

2015г. През 2014г. е завършен проектът на малка битовата сграда с всичките елементи. 

Подготвена е основата – разрушена е старата сграда на мястото, на която ще се постави 

новата. 

 Вследствие на осъществените дейности, през 2014г. отново отчетохме много висок 

консервационен успех по следните показатели – среден брой на снесени яйца, среден 

брой на излюпени малки и среден брой на напуснали гнездата малки.  

 Като част от плана за публичност, благодарение на изградените снимачни укрития, в 

рамките на проекта са направени  серия от интересни снимки от близък план. Едно от 

укритията е високо 7 м. и е направено с помощта на доброволци и местни жители. 

Съоръжението позволи заснемането на интересни моменти от живота на чапловата 

колония. За първи път беше заснета и гривестата чапла в центъра на колонията, което е 

доказателство за сигурното гнездене на поне една двойка. Най-вероятно колонията се 

обитава от две двойки. 

 

  

 

 Проект „Изработване на план за управление на ЗЗ „Язовир Конуш”, финансиран от 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” и реализиран в партньорство между 

Зелени Балкани и РИОСВ – Пловдив. Основната цел на проекта е  изработването на 

подробен план за управление на защитената зона, който се опира на подробни проучвания 

по всички сектори и направления. Изработването на План за управление на защитена зона 

„Конуш” цели да гарантира дългосрочното опазване и поддържане в благоприятно 
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природозащитно състояние на типовете природни местообитания, предмет на опазване в 

защитената зона, като за целта е предвидено увеличаване числеността на гнездовите 

популации на колониално гнездящите чапли, устойчиво управление на природните ресурси 

и ползванията в защитената зона и ангажиране на местната общественост в изпълнение на 

целите на Плана за управление. 

 Събирането и анализа на наличната до момента информация за разработването на 

плана са завършени през 2013г. През 2014г. са осъществени нови проучвания, 

необходими за неговото разработване. През настоящата година са осъществени всички 

предвидени по график орнитологични и ботанически проучвания, които приключиха до 

август 2014г. По отношение на чапловата колония в защитената зона са проучени всички 

основни компоненти, като: успех на размножаването, смъртност, зониране на храненето, 

опръстеняване.  

 Важен етап от разработването на плана е  проучване и оценка на заплахите за 

видовете – предмет на опазване в зоната. През 2014 г. са събрани много данни и 

информация по тази дейност. Идентифицирани са всички заплахи, които влияят върху 

популацията. Работата завърши през август 2014г. 

 Работата по плана за управление продължава и през 2015г. 

 

 Програма „Комбиниране на дъргосрочна консервация и стопанска дейност с цел 

постигане на устойчиво управление на защитена зона „Язовир Конуш”. Програмата 

стартира инцидентно, поради опасността от унищожаването на най-голямата чаплова 

колония във вътрешността на страната. По тази причина се наложи тази иницатива изцяло 

да бъде финансиран от частни донори, доброволци и служители на Зелени Балкани. Целта е 

за първи път в Европа да се покаже, че е възможно комбинирането на консервационни 

дейности със стопанска дейност (рибовъдство). За целта е предвидено разработването и 

въвеждането на специфична рибовъдна технологична схема за риборазвъждане, която да 

реши основните проблеми, които повишават себестойността и намаляват 

конкурентоспособността на рибната продукция, като: наличие на хранещи се чапли, които 

гарантират загуби, породени от необходимостта от поддържане на плевелна риба; загуби от 

допълнителните разходи за труд, необходими за осъществяване на консервационните 

дейности и т.н. За постигане на целите на програмата се предвижда въвеждане специфични 

техники за реализация на рибна продукция: повишаване на качеството на рибната 
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продукция, оптимизиране на предлагането, изграждане на собствен фирмен магазин – с цел 

повишаване на едровата цена, използване на електронни медии за реклама и стимулиране 

на закупуването на сладководна риба; фейсбук – специфични профили; website; електронен 

магазин. Стимулиране закупуването чрез свързването на закупуването на риба с 

подпомагането на консервационните дейности на Зелени Балкани („Купи, за да помогнеш”) 

и т.н.  

 През 2014г. като част от програмата бе осъществена охрана на колонията. През периода 

април – юли 2014г. се извършва ежедневно наблюдение на колонията. През периода са 

извършени няколко съвместни мероприятия с общината, с участието на общински 

съветници, кмета на общината, двама заместник кметове и председателя на Общинския 

съвет. Към момента е постигната много висока информираност за целите и задачите на 

проекта на служителите и общинските съветници на община Асеновград.  

 Поради тежките метеорологични условия и високи валежи, през 2014 г. се наложиха 

огромни инвестиции, за поддържане на водните нива и предотвратяване на тежки 

наводнения и материални щети. С цената на големи усилия, успяхме да овладеем 

ситуацията и бяхме посочени като пример за добро стопанисване на язовир.  

 През 2014 година беше създаден Фейсбук профил на яз. Конуш, насочен към любители 

на риболова, чрез който беше популяризирана дейността сред стотици хора. 

      

2.7. БЯЛ ЩЪРКЕЛ 

Белият щъркел (Ciconia ciconia) е един от най-обичаните и познати видове. Въпреки това, 

в редица страни той е рядък и застрашен, а самите щъркели дори у нас често стават 

жертви на електропреносната мрежа, бракониери и др. 

   

Дейности за опазване на белия щъркел  в Белозем.  
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През 2014г. продължава работата ни за опазване на щъркелите в с. Белозем, както и 

популяризиране на мерките за опазването на вида. Село Белозем бе обявено за 

“Европейско село на щъркелите” от немската фондация EuroNatur през 2005 г., след 

номинация от страна на Зелени Балкани. През 2014 г. тук гнездят 41 двойки щъркели, 

които успяха да отгледат общо 125 малки. На покрива на училището гнезди една от 

последните големи колонии от вида в България, наброяваща над 20 двойки.  

 Едновременно с това, през тази година е регистрирано първото загнездване на птица, 

изплюпена в колонията и маркирана с пръстен през 2010г. Младият щъркел загнезди върху 

върху една от специалните платформи, поставени на покрива на СОУ „Гео Милев”, на 

около 20 м от родното си гнездо и успешно отгледа своето първо поколение от две малки на 

същото място. 

 И през 2014г. се проведе станалият вече традиционен Фестивал на белия щъркел – 

Белозем, който бе отбелязан за 9ти път на 17ти май.  Той  се проведе под патронажа на 

Министерството на околната среда и водите и се организира от Кметство с. Белозем, 

Народно Читалище „Просвета 1909 г.“, ОУ "“Гео Милев“ – с. Белозем и СНЦ „Зелени 

Балкани“. Събитието е подкрепено от: Община Раковски, INSAOIL - Българската петролна 

компания. Изказваме благодарности на домакините при влажна зона "Кисимови дупки" – с. 

Белозем. Фестивалът бе отбелязан с щандове за ръчно изработени сувенири и бижута, 

продукти от местни производители в парка на „Белия щъркел“, модно ревю, танцов 

конкурс, експозиция „Фестивалът на белия щъркел през годините”, наблюдение на 

щъркели, посещение на местност „Кисимови дупки” и традиционният футболен мач. 

 

 Мониторинг на популацията на белия щъркел. През 2014 г. екипът на Зелени 

Балкани участва в мащабния проект „Бял щъркел: Спомагане за съхраняване на 

биоразнообразието при реализация на големи инфраструктурни проекти”, финансиран 

от Европейски делови конгрес.  Проектът се изпълнява едновременно в Русия, Армения, 

България, Чехия и Словения. Координатор на проекта е „Овергаз Инк.“ АД.  Целта му е 

базово проучване на числеността на белия щъркел, в радиус 2 км от двете страни на 

проектираното трасе на газопровод „Южен поток”, с цел проследяване въздействието от 

реализацията на големи инфраструктурни проекти. Начинът на събиране на данни 

позволява сравнение и анализи в дългосрочен план, както и предприемане на адекватни и 

навременни консервационни мерки за опазване на вида.  
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 Проучванията върху гнездовия успех на белите щъркели – броя на излюпили двойки и 

на малките са осъществени в рамките на две основни експедиции, проведени в периода юни 

–юли 2014.  

В преброяването участваха експерти и доброволци на Зелени Балкани.  

  

В рамките на настоящото проучване, което обхвана 128 населени места, са установени 

общо 324 гнезда на бели щъркели, 277 от които, заети от размножаващи се двойки. 

Установен бе гнездови успех от 1,97 малки/размножаваща двойка, което е под средното 

за страната, отчетено в периода 2004-2005 г. Въпреки това, считаме, че сравнително 

ниският гнездови успех през 2014 г. се дължи основно на проваления гнездови сезон, 

вследствие обилните дъждове, както и на големия брой новосформирани, неопитни двойки, 

установени в посетените населени места.  

Като цяло, отношението към белия щъркел в целевите територии е изключително 

положително. В няколко села ни споделиха за проблеми с нападения от хищници – порове, 

при което местните жители са монтирали специални приспособления, които успешно 

предотвратяват изкачването до гнездата.  

В рамките на проекта са изготвени препоръки за обезопасяване на щъркелови гнезда, с 

цел предотвратяване на токови удари, които да засягат гнездата  и птиците в тях, както и 

препоръки за отпечатване на информационни издания.  

В рамките на едната от проучвателните експедиции, екипът се натъкна на току-що паднало 

гнездо, изградено върху електропроводен стълб в с. Ботево, Община Вълчедръм. В гнездото 

имаше едно малко, а екипът установи второ, излетяло и трето, което бе уловено на улицата. 
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Малкото бе прегледано, обезпаразитено и маркирано със специален пръстен BGS B0276, 

след което бе освободено в близост до гнездото. 

 

 

 

  

Първа помощ и рехабилитация. Спасителни акции. Едновременно с това, през цялата 

2014 г. продължава работата по оказване на първа помощ, рехабилитация и освобождаване 

на бели щъркели, попаднали в Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани – 

Стара Загора. Нашите ветеринари и рехабилитатори приеха над сто бедстващи бели 

щъркели от цялата страна. За съжаление, лошото време и многобройните бури са сред най-

честите причини за проблеми при младите, като предизвикват счупени крайници и 

събаряне от гнездата.  

  

В резултат от усилията на екипа на Центъра, над 72 млади щъркели са успешно отгледани и 

пуснати на свобода в периода юли –август 2014 г. За 
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освобождаването им е използвана изоставена постройка край язовира на село Опан. 

Установено е, че освободените щъркели остават в района за период от 7 до 10 дни, през 

който им се осигурява подхранване от страна на екипа на Зелени Балкани и продължава 

наблюдението на поведението им. За радост, периодичните наблюдения, извършени в 

района, показаха, че малките се адаптират добре, като ползват трафопоста за почивка и 

нощувка, а успяват да се хранят в съседните райони.   

2.8. ПРИЛЕПИ 

Още в далечната 1989 г., като част от дейността на организацията е създадена Групата 

за изследване и защита на прилепите, която по-късно става самостоятелна организация. 

През последните няколко години, млади и ентусиазирани доброволци възродиха 

дейностите за опазване на прилепите и нарекоха неформалната си група -  “Група за 

опазване на прилепите и пещерите към Зелени Балкани”, която осъществява 

изследователска и консервационна дейност с цел опазване на прилепното богатство на 

България. 

Дейностите на Зелени Балкани през 2014 г., за опазване на прилепите са както следва:  

Деветашка пещера – през 2014 г. е завършен и внесен в МОСВ проект на План за 

управление на ПЗ „Деветашка пещера“, направен по възлагане от страна на Община Ловеч. 

В разработването на Плана участваха експерти от Зелени Балкани, като по този начин бе 

осъществена идеята на Организацията управлението на обекта да бъде ясно 

регламентирано, чрез разработването на първия за страната План за управление на пещера 

– защитена територия.  

Проучване на прилепите на територията на ПП „Сините Камъни“. През 2014 г. 

експертите на Зелени Балкани продължават изпълнението на дейностите по започналия 

през 2013 г. проект по проучване и подобряване на състоянието на прилепите в границите 

на ПП „Сините камъни”. Дейността е част от обществена поръчка с предмет „Mерки за 

възстановяване и поддържане на биотични компоненти на територията на ПП „Сините 

камъни” гр. Сливен” – Дейност 1.7. „Предприемане на консервационни мерки за 

опазването на прилепите. Опазване на подземни местообитания за прилепите в парка, 

поставяне и наблюдение на къщички за прилепи, маркиране и радиотелеметрично 

проследяване на прилепи”. В рамките на дейността е осъществено цялостно проучване на 

територията на парка, като са идентифицирани всички подземни убежища на прилепи, и е 
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оценена тяхната значимост и заплахите за тях. Установени са изоставени сгради – убежища 

на прилепи. Идентифицирани са старите гори.  

Проведено е радиотелеметрично проучване, като 10 прилепа са маркирани с 

радиопредаватели. За първи път в страната са маркирани видовете широкоух прилеп - 

Barbastella barbastellus, кафяв дългоух прилеп – Plecotus austriacus, ръждив вечерник - 

Nyctalus noctula, воден нощник – Myotis daubentonii, малък вечерник – Nyctalus leisleri. 

Проведени са радиотелеметрични наблюдения за поведението на прилепите и техните 

хранителни територии.  

  

 

Като част от дейността, през 2014 г. са поставени 150 къщички за прилепи, които са 

периодично проверявани за наличие на прилепи в тях.  

 

  

 

При това са установени общо 27 прилепа от 4 вида - Nyctalus noctula (ръждив вечерник), 
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Pipistrellus pipistrellus (кафяво прилепче), Pipistrellus pygmaeus (малко кафяво прилепче), 

Nyctalus leislerii (малък вечерник). 

  

 

 Като част от дейностите за опазване на подземните местообитания, в парка са поставени 

решетки на два от значимите за прилепите обекти в района – пещера Змееви дупки и минна 

галерия над вилната зона. Пред двата обекта са поставени и информационни табели. 

 През 2014 г. представител на Зелени Балкани участва в 9
та 

среща на комитета и 

19тата среща на Консултативния комитет на EUROBATS – 7 – 10 Април 2014, Крит, 

Гърция. Изказваме сърдечната си благодарност за гласуваното доверие от страна на Боян 

Петров от Центъра за изследване и защита на прилепите към НПМ-БАН и за възможността 

за участие в този важен международен форум. 

 През 2014 г. Елена Стоева от Зелени Балкани участва в 13th European Bat Research 

Symposium  – в Шибеник, Хърватска. На симпозиума се запознахме с проучванията за 

прилепите от десетки страни в Европа и други континенти, което бе от изключителна 

полза за работата ни за опазване на прилепите. По време на симпозиума се проведе и 

годишната координационна среща на  BatLife EUROPE. 

 През 2014 г. продължи членството на Зелени Балкани в международната 

организация  BatLife EUROPE, което стана възможно благодарение на финансовата 

подкрепа на австрийската организация Fledermausschutz- und forschung in Österreich (KFFÖ) 

(Austrian Coordination Centre for Bat Conservation and Research – KFFOE) или Австрийски 

координационен център за опазване на прилепите и научни изследвания. 

 През 2014 г. продължи традиционното участие на екипа ни в отбелязването на 

Международната нощ на прилепите.  Екипът на Зелени Балкани отбеляза Нощта на 

прилепите в три града – Стара Загора, Пловдив и Поморие. Десетки 
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деца и ученици, както и много граждани участваха в информационните кампании за Нощта 

на прилепите. Заниманията с деца, разпространената информация и преслистове 

допринесоха за цялостно повишаване на обществената информираност за значението на 

прилепите и нуждата от тяхното опазване. 

  

  

  

  

  

През 2014 г. продължава поддържането на създадения през 2010 г. сайт за опазване на 

прилепите http://www.greenbalkans.org/prilepi/. Понастоящем сайтът е единственият 

специализиран сайт в страната, където може да бъде получена информация за дейностите за 

опазване на прилепите, за тяхната биология и екология. Създаването и поддържането на 

http://www.greenbalkans.org/prilepi/index.php?cli_lang=BG
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сайта са възможни благодарение на участието на  всички специалисти, работещи за 

опазването на прилепите в България, сред които Боян Петров, Васил Попов, Иван 

Пандруски, Антония Хубанчева, Елена Стоева, Славея Стойчева, Станимира Делева, Ния 

Тошкова и др. 

 През 2014 г. са осъществени десетки консултации на граждани по различни въпроси, 

свързани с прилепи – наличие на прилепи у дома, бедстващи животни, нужда от 

преместване на прилепни колонии и други. В Спасителния център за диви животни са 

приети общо 18 прилепа от видовете Прилепче на Сави (Hypsugo savii) – 2 (1 от които 

освободен), ръждив вечерник (Nyctaulus noctula) – 8 (4 от които освободени), 

Средиземноморско прилепче (Pipistrellus kuhlii) – 4 (3 от които освободени), кафяво 

прилепче (Pipistrellus pipistrellus) – 1, двуцветен прилеп - Vespertilio murinus – 3 (1 от които 

освободен). За първи път в страната е приложено зашиване на крило на прилеп (с 

голяма разкъсна рана), както и фиксирането на костни тарвми, чрез залепване с 

тъканно лепило на прилежащите тъкани. Благодарение на доброволните сътрудници на 

екипа, успяхме да се отзовем и на място в над 10 случая от градовете Пловдив, Стара 

Загора, Сливен и София, при които сеналагаше улавяне и пускане на свобода на прилепи, 

попаднали в частни домове или обществени сгради. Текст за оказване на първа помощ на 

прилепи бе консултиран  с експертите по опазване на прилепите в България и бе качен на 

страницата  за прилепите. С цел повишаване експертизата за лечение на прилепи в 

България, беше преведено ръководство за рехабилитация и лечение на прилепи на 

чешката организация Český svaz ochránců přírody. Това стана благодарение на доброволните 

сътрудници Доника Николова и Елина Самарджиева. Започна и превода от английски на 

изданието Standards and Medical Management for Captive Insectivorous Bats, което става с 

изричното съгласие на  Bat World Sanctuary и лично на авторката Amanda Lollar. През 2015 

г. предстои довършване на работата и публикуването на преведените издания в интернет. 

 

2.9. ОПАЗВАНЕ НА КИТОПОДОБНИ БОЗАЙНИЦИ 

Дейностите през 2014 г. са осъществени в рамките на проект „Създаване на капацитети в 

българските черноморски общини за реакция при изхвърлени на брега китоподобни, 

осъществяван с подкрепата на Секретариат на ACCOBAMS (Споразумение за опазване на 

китоподобните животни в Средиземно, Черно море и прилежащата Атлантическа 

акватория) 
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Основните дейности по проекта са: 

- провеждане на обучения, с цел подобряване познанията за китоподобните на 

общинските еколози и обучение за събиране на основни биометрични данни, с цел 

попълване на информацията в бланка от международната база данни MEDACES; 

- намаляване натовареността на малкия брой експерти – биоразнообразие в РИОСВ 

Бургас и Варна, и разпределение на случаите между отделните общини, чрез техните 

експерти-еколози;   

- подобряване функционирането на националната мрежа за мониторинг на изхвърлени на 

брега китоподобни и включването й като основна част в раздел Китоподобни от НСМБР;  

 

  

        През 2014 г. са постигнати следните резултати: 

- отпечатване и разпространение на Ръководство за обследване на изхвърлени на 

брега китоподобни – ръководството съдържа подробна информация за показателите, които 

да се изследват, за да се направят заключения за причините за смъртта на делфините. 

Изданието е публикувано в тираж 300 броя и е разпространено сред целевите групи – 

еколози на общини и експерти от РИОСВ. 

- оборудване на еколозите на черноморските общини и експертите от РИОСВ 

Бургас и Варна с комплекти за обследване на изхвърлени на брега китоподобни – 

кутиите съдържат всички необходими инструменти и консумативи за осъществяване на 

пробовземане и снемане на първоначална информация. Такива комплекти са раздадени на 

всички 13 общини по бреговата ивица на българската част на Черно море, както и на 

Регионалните инспекции по околна среда и води във Варна и Бургас. 

- постигнато добро взаимодействие най-вече с Община Несебър, които изключително 

прилежно и точно описват случаите на изхвърлени на брега мъртви китоподобни. 
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Като част от работата ни по направлението, през 2014 г. екипът ни участва в няколко важни 

експертни международни срещи:   

- експерт от Зелени Балкани участва в работната група създадено от ACCOBAMS за 

обновяване на Плана за опазване на китоподобните в Черно море;  

- експерт от Зелени Балкани участва в Деветата среща на Научната комсия към 

ACCOBAMS и проведената в нейните рамки специализирана работна среща  за 

организации със статут Партньор на ACCOBAMS през април в Монако; 

- експерт от Зелени Балкани е поканен да представи Националната мрежа за мониторинг 

на изхвърлени на брега китоподобни по време на съвместна специализирана работна 

среща, организирана от Секретариата на ACCOBAMS и специалния морски резерват 

Пелагос през октомври в Монако. 
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3. РАЗШИРЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ МРЕЖАТА ОТ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И 

ПОДПОМАГАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАТУРА 2000 И НАЦИОНАЛНАТА 

ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА 

 

ЕВРОПЕЙСКА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА НАТУРА 2000 

Зелени Балкани е една от водещите организации, допринесли за изграждането на 

Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България. Организацията на практика 

идентифицира местата, които да бъдат включени в мрежата, като част от 

защитените обекти по Директивата за местообитанията на ЕС. След като изигра 

ключова роля при определяне на обхвата на мрежата НАТУРА 2000 (изграждайки на 

практика частта и по отношение на местообитанията), Организацията продължи 

работата си за устойчивото управление на НАТУРА 2000 и на защитените зони.  

Като част от работата за НАТУРА 2000, Организацията участва, съвместно с другите НПО 

от Коалиция „За да остане природа в България“, в различни казуси и кампании, насочени 

към опазване на обектите от НАТУРА 2000, укрепването на мрежата, повишаването на 

обществената информираност за нея и нормативната й защита. 

Зелени Балкани продължиха и работата си за укрепване и устойчиво управление на 

мрежата, като продължи работата си за разработване на планове за управление на защитени 

зони, сред които ЗЗ „Язовир Овчарица“ и ЗЗ „Язовир Жребчево“. 

Продължава и борбата за укрепване на мрежата и против развитие на инвестиционни 

намерения, които засрашават нейната цялост или конкретни обекти от консервационен 

интерес, например ЗЗ „Марица” и изграждането на дублиращ гребен канал за сметка на 

унищожаване на крайречната растителност. 

 

4. СРЕДНО-ЗИМНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА ВОДОЛЮБИВИТЕ ПТИЦИ 

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици е международна инициатива, 

организирана от Wetlands International. Целта на преброяването е установяване на 

тенденциите в числеността на популациите на водолюбивите птици. Това от своя страна 

е отправна точка за планирането на мерки за тяхното опазване.   

През 2014 г. преброяването се провежда съвместно с представители Регионалните 
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инспекции по околната среда и водите и басейновите дирекции, Дирекцията на Национален 

парк „Централен Балкан” и Българската орнитологична централа към Института по 

зоология при БАН, неправителствени организации. Данните от преброяването са 

представителни, а методиката е в съответствие на изискванията на Изпълнителната агенция 

по околна среда и Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. 

Установяването на числеността, динамиката на популацията на зимуващите в България 

водолюбиви птици, както и влажните зони, които обитават са от голямо значение за 

определяне на мерките за тяхното опазване.  

От страна на Зелени Балкани участват 20 екипа и над 40 експерта и доброволци, които 

отчетоха птиците на Поморийско езеро, язовирите Овчарица, Копринка, Малко Шарково, 

Жребчево, Пясъчник, Ивайловград, рибарници Николаево,  Шабла, Дуранкулак, реките 

Тунджа, Арда, Марица и други по-малки водоеми. Те отчетоха общо над 59 500 индивида 

от 52 водолюбиви вида (патици, гъски, корморани, чапли, бърнета, лиски и т.н.), както и 

69 вида дневни и нощни грабливи, пойни и вранови видове. Най-много от водолюбивите 

видове в отчетените водоеми са зимуващите лиски (около 15 000) и зеленоглави патици (10 

100). Значително по-малко от миналата години са отчетените пеликани и гъски. През 

зимата на 2013-2014 г. големи белочели и червеногуши гъски са наблюдавани основно в 

района на Шабла и Дуранкулак, а в Южна България са отчетени едва около 230 гъски.  Тази 

година в Южна България са установени любопитни типично прелетни видове – розов 

пеликан, черен щъркел, торбогнезд синигер. Изглежда, необичайно топлото време е 

позволило на птиците да намират храна и по нашите ширини и да останат тук, вместо да 

предприемат опасния и дълъг път на юг. За съжаление, за поредна година, екипите 

констатират огромен брой нарушения – бракониерски отстрел на редки и застрашени 

видове птици, незаконни гюмета, сечи. Подготвени са сигнали, които са внесени в 

отговорните институции. 

 

ІII. ЕКОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ И ОЦЕНКИ 

През 2013 г. СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“ започна изпълнение на дейности по 

„Идентифициране на опасните за птиците и прилепите електрически стълбове в границите 

на ПП „Сините камъни“, финансиран от ДПП „Сините камъни”, които продължиха и през 

настоящата година.  

Целта на проучванията е да се обходят всички електрически стълбове на територията на 
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ДПП „Сините камъни“, гр.Сливен два пъти месечно от 2 членен екип, като се отбелязват 

намерени мъртви птици и прилепи, загинали от токов удар или сблъсък с електропроводи. 

В периода март 2013 г. – февруари 2014 г. са намерени умрели една горска улулица и два 

белоглави лешояда. На база на теренните проучвания е предаден финален доклад, 

идентифициращ 200 броя от най-опасните електрически стълбове за птиците, които паркът 

ще изолира.  

16 от тях бяха изолирани през 2014г. като бяха поставени пилотни дистационери, осигурени 

от Зелени Балкани и EVN Електроразпределение АД.  

 

IV. ОПАЗВАНЕ “EX SITU” - СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ 

Спасителният център за диви животни е едно от направленията в нашата дейност. 

Центърът се е наложил като единствена по рода си институция за рехабилитация, 

лечение, възстановяване и връщане в природата на бедстващи, редки и застрашени от 

изчезване животни. Голяма част от дейността на Спасителния център се осъществява с 

доброволното съдействие на стотици симпатизанти в цялата страна, а истинската 

ценност е значимата промяна в мисленето на хората, докоснали се по една или друга 

причина до дейността на Центъра и неговите пациенти. През 2014 година в Спасителния 

център за диви животни на Зелени Балкани бяха приети общо 1409 пациента, 45,7% от 

които освободени в природата. От тях общо 869 са диви сирачета отгледани в Центъра и 

118 малки, излюпени във волиерите ни. Направихме над 73 хирургически интервенции, 

работихме за връщането на три изчезнали от природата на България вида – ловен сокол, 

белошипа ватрушка и лешояди. Имахме над 3000 посетили в Центъра, голяма част от които 

деца на възраст между 5 и 11 години. Над 40 дарителя подкрепиха нашата дейност и повече 

от 30 доброволци дариха над 4 000 часа доброволен труд, включвайки се в различни 

направления на работата на Центъра. През годината продължи и работата ни с 

институциите, частните лица, медиите и международните ни партньори, практиките и 

стажантските програми в Центъра, и обучителната дейност както на български, така и на 

чуждестранни представители на различни НПО. 

 

Пациенти 

През изминалата 2014 г. сме приели над 6 000 сигнала. В резултат на това, приехме общо 
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1410 пациента от които 1202 птици, 61 бозайници и 147 влечуги. 

 ГРАФИКА: Приети пациенти по разреди: 

 

Най-голям бе броят на белите щъркели -  следвани от шипоопашатите костенурки - 125 

броя. 

През тази година екипът ни взе трудното решение да приемаме за лечение единствено 

защитени видове. То бе взето, заради нарастващия брой пациенти и в същото време същия 

брой служители на Центъра. Естествено, не отказвахме логистично съдействие на всички 

сигнали за незащитени видове, постъпващи при нас. 

От друга страна, благодарение на широкото съдействие на сигналоподаватерите, РИОСВ, 

системата на РУГ, много млади птици, намерени на земята, останаха при родителите си, 

като единствено бяха качени на дървета в района на намиране. В същото време 

продължихме с принципа да не приемаме малките на голяма част от дивите бозайници – 

сърни, зайци, катерици, и те също да бъдат оставяни на грижите на родителите им. А 

младите, паднали от гнездото лястовички успешно поставяхме в други гнезда. 

И тази година продължава тенденцията на най-голям брой частни лица, съдействали за 

постъпването на пациенти в центъра, след тях се нареждат РИОСВ и други държавни 

институции. Подробен списък на хората, помогнали при постъпването на пациенти в 

Центъра е представен в приложението към настоящия отчет – Подробен отчет на 

Спасителния център за диви животни. 
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През 2014 отново най-голям прием на пациенти имаме от територията на РИОСВ Стара 

Загора, следвани от Пловдив и София.  

 

Динамика на прием на пациентите и природозащитен статус 

И тази година пикът на прием на животни в Спасителния център бе през летните месеци – 

юни, юли. Както и в предходните години, той съвпада с размножителния сезон на дивите 

животни у нас. Запази се и тенденцията на повишаване на бракониерските набези през 

активния ловен сезон, както и, за съжаление,  практиката да се стреля по застрашени 

видове, като царски и морски орел, червеногуши гъски… 

ГРАФИКА: Обобщени резултати от дейността на Спасителния център за периода 1992 – 

2014 

 

Числеността на приетите пациенти за 2014 година почти повтаря приема от предходната 

2013, като тук трябва ясно да отбележим, че над 98% от всички постъпили през 2014 г. са 

представители на защитени видове.   
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Лечение и рехабилитация 

Основна част от дейността на Спасителния център се пада на работата на ветеринарните 

специалисти. И ако работата в бебешкия сектор е на периоди, то работата на ветеринарните 

лекари е целогодишна. През изминалата година са извършени 73 интервенции, 

последвалото лечение на 35 от които е завършило с успех и  птиците са били освободени в 

природата. Интересен е фактът, че 25 от фрактурите са зараснали по вторичен начин – с 

превръзка и/или външен фиксатор, а на 10 е бил приложен хирургичен подход. През 

изминалата година въведохме и комбиниран метод на остеосинтеза посредством външен 

фиксатор, който се оказа изключително подходящ за нашите пернати пациенти. 
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Работа в бебешкия сектор 

През 2014 г. в Центъра са отгледани общо 869 малки. 667 от тях - диви сирачета. 317 от тях 

са били освободени отново в природата, 13 са пренасочени в различни зоологически 

градини, 55 са приспани, поради различни непреодолими травми, 21 са оставени на 

отглеждане във волиерите на Центъра и, за съжаление, за 231 престоят при нас е завършил 

летално. 
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Приемни родители 

Значително улеснение в работата ни донесе методът на поставяне на малките в приемни 

родителски семейства, част от тях на територията на Центъра. И така през 2014 година 28 

малки са били подложени на родителски двойки в Спасителния център и още 25 лястовички 

са поставени в гнезда на приемни родители.  

  

Резултати от дейността на спасителния център 

Интересно е да отбележим, че през 2014 г. имаме едни от най-високите до момента 

резултати по отношение на освободените от Спасителния център пациенти – цели 46,1%. 

Общият брой на всички освободени, обаче, е значително по-голям, присъединявайки към 

това число и голяма част от пренасочените, към които спадат всички лешояди и белошипи 

ветрушки по програмите за реинтродукция. От Спасителния център тези птици се 

пренасочват в адаптационни волиери, по указания на методиките, които екипът ни следва. 

И през тази година използвахме добре познатите ни, щадящи, методи на освобождаване - 

адаптационни волиери и изкуствени гнезда и съвсем малък брой от пациентите ни бяха 
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освободени „от ръка”. 
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Посещения в Спасителния център 

И тази година Центъра бе посетен от над 3000 човека на възраст от 3 до 70 години от над 20 

населени места в България и чужбина. Всички те се запознаха отблизо с дейността на 

Центъра, като на голяма част от тях контакта с осояда Осо, мишелова Мишо и улуличката 

Лули със сигурност остави дълбоката следа на едно ново, неочаквано приятелство.  
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Дарителски кампании 

34 осиновявания и 10 индивидуални дарения бяха направени за дейността на Спасителния 

център. Благодарим на нашите съмишленици и благодетели, които са изброени в 

Приложението към настоящия отчет. 

Дейности по обучение и обмяна на опит 

И през 2014 г. продължихме дейностите си по обучение на рехабилитатори на диви 

животни и обмяна на опит. В тази връзка трима студенти от ветеринарния факултет на 

Истамбулския университет бяха на обучение при нас. Отделно 8 студенти и 33 ученика 

посетиха Центъра по проект Ученически и студентски практики на МОН, изработвайки 

общо 9840 часа, като стажанти при нас.  

Материална база и строително-ремонтни дейности 

Когато имаш база, разположена на над 7 декара площ, с десетки съоръжения на нея и 

постоянно увеличаващ се брой пациенти, двойки птици по различни програми и нови 

видове със специфични изисквания, няма как да не строиш и ремонтираш постоянно.  И 

така през изминалата година имаме построени 6 нови клетки за ловни соколи, една 

завършена и дооборудвана волиера за египетски лешояди, поставени основи на 3 клетки в 

посетителската част, реконструирани 10 стари съоръжения, отговарящи на изискванията на 

видовете, които ги обитават. Отделно, само ще споменем за ежедневното обслужване и 

периодичното подобряване и обогатяване средата на нашите клетки, волиери и съоръжения, 

които са над 62. 
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Доброволчество 

Доброволците са най-ценния ресурс, с който една неправителствена организация, като 

нашата, разполага. Това са хората, на чиято морална и физическа подкрепа разчитаме. 

Спасителният център е пряко свързан с доброволчеството от самото си създаване до ден 

днешен. През изминалата година се радвахме на малко над 30 доброволци, които дариха за 

нашата обща кауза над 4 000 часа доброволен труд. Благодарим на всички, които помогнаха 

и са изброени в приложението към настоящия отчет.  

  

  

Хора за природата – Зелено общество в действие 

Проектът, финансиран от Конфедерация Швейцария чрез фондът за развитие на 

гражданското общество, е с акцент природозащитно образование, популяризация на 

природощадящи практики, работа с компетентни институции и набиране на доброволци и 

съмишленици на зелената идея. В резултат бяха организирани поредица от обучителни 

срещи с доброволци, хора от системата на РИОСВ, паркови дирекции. Посетихме над 6 

фестивала и зелени инициативи, посрещнахме над 3000 деца в Центъра и изнесохме над 10 

представяния в училища и университети. Проектът продължава и през 2015то година. 

Пълният отчет на Спасителния център за диви животни е представен като 

приложение към настоящия отчет. 

  

 

V. ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРИРОДОЗАЩИТНАТА ПОЛИТИКА, 
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ 

 

1. РАЗСЛЕДВАНИЯ, СИГНАЛИ И ЖАЛБИ СРЕЩУ НАРУШЕНИЯ НА 

ПРИРОДОЗАЩИТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. КАМПАНИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 

НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

Като Организация, осъществяваща  общественополезна дейност повече близо 25г., през 

2014 г. Зелени Балкани продължава да изпълнява ролята си на коректив на работата 

на държавните институции. Работата ни бе насочена към  стриктно спазване на 

законите на Република България и издаването на законосъобразни актове от съответните 

компетентни органи. Основната част от тази дейност е насочена към спазването на Закона 

за биологичното разнообразие, в контекста на постигането целите на екологичната мрежа 

Натура 2000 и Закона за защитените територии. 

Основните проблеми, които са идентифицирани в областта на екологичната мрежа Натура 

2000, се изразяват във формално прилагане на ЗБР от компетентните органикоето се 

изразява в незаконосъобразни решения по преценка степента на въздействие, както и 

опорочаването на процедурите по издаване на решение след изготвяне на доклади по 

оценка за съвместимост.  

 

Кампания за опазване на дюните по българското Черноморие 

Продължава работата ни за популяризиране на проблемите със застрояването на 

плажните ивици – публична държавна собственост, застрояването на защитени природни 

местообитания от Европейска значимост и другите проблеми по Българското Черноморие. 

Продължава работата ни, съвместно с Коалиция „За да остане природа в България“ за 

приемането на промени в законодателство, гарантиращи опазването на Черноморието, сред 

които промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за горите, Закон за 

устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), Закон за биологичното разнообразие 

(ЗБР) и Закон за опазване на околната среда (ЗООС). 

В началото на 2014 г., ВАС взе решение, с което прави възможно изпълнението на Общия 

устройствен план на Царево и застрояването на цялото крайбрежие на Странджа – 

изграждането на 75 000 легла и застрояването над 6000 дка, като отхвърли жалбата на 

природозащитниците за това, че планът няма задължителна оценка за съвместимост. Това 
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предизвика спонтанни протести в цялата страна, като Зелени Балкани организира шествие в 

гр. Пловдив. След оказания натиск от страна на граждани и неправителствени организации, 

през февруари 2014 г. Министърът на околната среда и водите спря реализацията на Общия 

устройствен план на Община Царево, поради липсата на процедура по екологична оценка 

на предвиденото в Плана застрояване. Въпреки това, заповедта на министър Искра 

Михайлова наложи само временно спиране, докато самата заповед е обжалваема. Това 

означава, че същият Върховен административен съд, който узакони Общия устройствен 

план без екологична оценка и оценка за съвместимост, можеше да отмени тази заповед и да 

ни върне в изходно положение. Отново хиляди граждани се събраха на предупредителни 

протести в десет града на България. Зелени Балкани организира протестите в Стара Загора 

и Пловдив. 

Още в предишни години, заради констатираните огромни нарушения, свързани със заменки 

и незаконно застрояване и унищожаване на дюни по българското Черноморие, граждани и 

природозащитни организации настояха за обявяването на Национален Парк „Българско 

Черноморие”, което да гарантира дългосрочното опазване на нашето национално богатство. 

През юни 2014 г. Зелени Балкани, в рамките на Коалиция „За да остане природа в 

България” сигнализира, че предложението, което се изготвя от Министерството на околната 

среда и водите е конфликтно и непълно. Посочен бе списък с проблемни точки, които биха 

провалили обявяването на защитената територия. Коалицията представи своята пълна 

позиция и предложения по обхвата и границите на парк Българско Черноморие на 

пресконференция в София и ги депозира на общественото обсъждане в гр. Варна. 

 

Кампания за опазване на Пирин 

Като член на Коалиция от неправителствени организации „За да остане природа в 

България”, Зелени Балкани участва активно в битката срещу закононарушенията в 

Национален парк Пирин.   

Представители на Зелени Балкани участват в редица кръгли маси и дискусии, 

включително с представители на министерства и местни власти, в опит да намерят 

решение и с настояване на законодателни промени. 

 

През 2011 г., специално назначена проверка на Министерство на околната среда и водите 

установи, че съгласно концесията площта на ски зона Банско трябва да е около 990 декара, 
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но реално се използват допълнително още около 650 декара. Това означава, че вековни гори 

в сърцето на Национален парк „Пирин“ са били изсечени, държавата си е затваряла очите, а 

виновни и наказани няма. 

През февруари 2014 г. Окръжна Прокуратура – Благоевград потвърди съмненията за 

незаконни строежи в ски зона Банско, като установи заключенията на екоминистерството, 

че ски писти Плато-1, Шилигарник 2 и Стражите, изгорялата чайна Платото и резервоар с 

обем 15 000 куб. м не са съгласувани по Закона за опазване на околната среда (вкл. лифт 

Железен мост-Платото), не са налице разрешителни за строеж и експлоатация, или че 

наличните не са спазени. Те не са предвидени нито в концесионния договор, нито в 

Териториално устройствения план на ски зона Банско, съгласуван с решение по ОВОС 

№57-13/31.07.2000 г. 

Междувременно България беше замесена в международен скандал, защото Национален 

парк Пирин е под заплаха да бъде включен в списъка на световното природно наследство в 

опасност на ЮНЕСКО. Едновременно с това, през юли 2014 г. вицепремиерът по 

икономическото развитие в оставка Даниела Бобева обясни пред медии, че концесионната 

такса се повишава с 50%. Направен бе опит държавата да включи в концесията 650 декара 

писти, лифтове и съоръжения държавна собственост, които досега се ползваха незаконно от 

концесионера „Юлен“ АД, въпреки че не бяха включени в концесията за ски зона Банско от 

990 декара и последва остра реакция от страна на природозащитните организации, 

включително Зелени Балкани. 

Зелени Балкани, в рамките на Коалиция „За да остане природа в България” следи отблизо 

процеса по изготвяне на новия проект за план за управление на Национален парк 

„Пирин“, разработван от фирма „Пролес инженеринг ООД“, поради съмнения относно 

обективността на фирмата. Представител на Зелени Балкани участва в семинар, за 

представянето на „Част 1  „Описание и оценка на парка“ от новия проект. Нашите опасения 

са свързани с това, че в аргументацията са използвани проектни разработки, които не са 

одобрени от законодателството на страната, като например „Концепция за развитие на 

курортно-туристическа локализация „Банско-Разлог-Предел-Добринище“, 2014 г., която 

предвижда изграждането на 333 км писти и 113 км лифтови съоръжения. 
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Кампания в Пловдив в защита на Цар Симеоновата градина  

За съжаление, след незаконното застрояване в границите на природна забележителност 

“Хълм на освободителите„, което се случи през 2012 г., в град Пловдив през 2014 г. 

станахме свидетели на друго посегателство. Обект беше Цар Симеоновата градина – 

исторически парк, паметник на градинското и парково изкуство, паметник на културата, на 

чиято територия бе гласувано решение за изграждане на подземен паркинг. Въпреки 

проведени редица работни срещи с представители на Министерство на културата и Община 

Пловдив и множество протести от страна на гражданите на града, местната управа не се 

отказа от тези планове. Зелени Балкани подкрепиха исканията на гражданите да се отменят 

плановете за изграждане на подземен паркинг в границите на парка, които могат да доведат 

до фатални последици за множество знакови дървета в тази историческа градина. През 2014 

г. ВАС се произнесе по жалбата на СНЦ „Зелени Балкани“ срещу разрешителното за 

строеж на Община Пловдив. След като „Зелени Балкани“ загубиха делото в 

административен съд – Пловдив, то бе разглеждано от ВАС, като завърши с произнасянето 

на съда за липса на правен интерес от страна на „Зелени Балкани“. 

 

Кампания в Пловдив в защита на ПЗ „Хълм на освободителите” 

Зелени Балкани и през 2014 г. подкрепят гражданите в кампанията срещу Разрешението за 

стоеж на частна резиденция на мястото на ресторант „Голям Бунарджик” в природната 

забележителност „Хълм на Освободителите” (тепето „Бунарджик”).  Историята с този 

строеж започна 2012 г. след сигнали и протести на граждани за незаконно къртене на скали 

от тепето и изнасяне на сиенитната скала в много големи количества. Тогава гражданите се 

самоорганизираха и направиха Гражданска инициатива по Закона за пряко участие на 

гражданите в държавната власт и местното самоуправление с конкретни искания до 

Общински съвет Пловдив. СНЦ "Зелени Балкани" се включи в гражданските протести като 

своевременно започна Дело в Пловдивският административен съд срещу Разрешението за 

стоеж. През 2013г., след обжалване пред ВАС жалбата беше отхвърлена с мотив, че 

разрешенията за строеж не подлежат на обжалване пред съда. През 2014 г. инвеститора 

след оказаният обществен натиск се отказа от продължаване на строителството. Ние 

продължихме са осъществени главно координационни срещи с гражданите, работата по 

популяризирането на проблема, както и наблюдение за възобновяване на стоителните 
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дейности. 

 

Кампания в Пловдив срещу изграждането на дублиращ Гребен канал 

Зелени Балкани и през 2014 г. подкрепиха гражданите в кампанията срещу изграждането на 

дублиращ Гребен канал, като настояваха за спазване на екологичното законодателство при 

промяна на териториално-устройствените планове и планирането на строежа.  

крайречната гора от около 650 дка, намираща се в парк „Отдих и култура“, гр. Пловдив. За 

тази цел Общината инициира изменение на ОУП, която да допуска промяна в ПУП за 

проектиране на нова зоологическа градина, дублиращ гребен канал, атракционни обекти, 

ведно със съпътстващите ги инфраструктурни обекти (недопустимо по действащия към 

момента ОУП). С предложеното изменение на ОУП се предвижда преотреждането на парка 

в зона „Спорт и атракции“, която позволява допустимото застрояване до 80%, обричайки 

значителна част от оскъдната зелена система на гр. Пловдив. Засегнатата територия 

съгласно действащия ОУП е отредена за обществено озеленяване при допустимо 

застрояване от макс. 1%. Голяма част от нея попада в две защитени зони по екологичната 

мрежа „Натура 2000” – „Река Марица” и „Марица Пловдив”, и граничи непосредствено със 

ЗМ „Нощувка на малък корморан”. Реализацията на проектите е свързана с изсичането на 

над 4000 дървета, което ще унищожи естествения облик на крайречните местообитания и 

ландшафта. Реалното вредно въздействие върху защитените зони и територии не може да 

бъде преценено заради липсата на екологични оценки на ОУП, както и предвид 

непълнотата и ниското качество на изготвените доклади за ЕО и ОС за изменението на 

ПУП. 

Представители на Зелени Балкани подготвиха и изпратиха становище срещу непълния 

Доклад за оценка на въздействие върху околната среда и водите, и участваха в 

общественото обсъждане на доклада. 

 

2. БОРБА С БРАКОНИЕРСТВОТО И НЕЗАКОННИ ПРАКТИКИ. ПРИЛАГАНЕ НА 

CITES – КОНВЕНЦИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС ЗАСТРАШЕНИ 

ВИДОВЕ ОТ ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА, BIRD CRIME  

За съжаление и през 2014 г. са регистрирани редица бракониерски прояви. Жертвите са 

основно хищни птици. За още по-голямо съжаление, сред тях 
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попаднаха и световно застрашени видове като царския орел. Искрено се надяваме 

тенденцията за отстрел на хищни птици да намалее през следващите години. Общо 9 са 

доказано простреляните птици, пристигнали в Спасителния център през 2014 г. Всички са 

от защитени по ЗБР видове – мишелови, ястреби, бързолети, щъркели. Сред тях има и  

представители на изключително редки видове, като царски орел. Поради изключително 

тежките травми, причинени от отстрела, само една от тези  9 птици е успешно 

рехабилитирана и върната обратно в природата.  

През 2014 г., е регистриран и доказан случай на отровен царски орел, постъпил от района 

на село Маточина, Свиленградско.  За щастие, птицата е успешно рехабилитирана  и 

върната обратно в природата. Подобни случаи са изключително тревожни, тъй като 

използването на една-единствена такава примамка може да причини смъртта на множество 

птици от редки видове. 

В „бракониерската статистика“ на Спасителния център за 2014 г. попадат и 120 сухоземни 

костенурки, конфискувани от РПУ Раковски от закононарушители, които са ги 

притежавали и транспортирали незаконно. Костанурките са и настанени за временно 

отглеждане и рехабитилитация в Спасителния център. По случаят е образувано дело по 

бързото производство, впоследствие нарушителите са осъдени на 7 месеца пробация, а 

костенурките са успешно освободени в Източни Родопи. 

И през изтеклата година, безрезултатно продължава сагата с делото срещу нарушителя, 

хванат през 2009 г. на КПП Ферибот, Видин, за незаконен износ на два ястребови орела. 

Представители на екипа на Спасителния център присъстваха на над 4 съдебни заседания, 

като свидетели по делото. 

През 2014 г., Ивайло Клисуров – Управител на Спасителния център за диви животни, 

участва в годишната среща на работната група за CITES (Конвенция за 

международната търговия със защитени видове от дивата флора и фауна) към 

международната организация CEEweb for Biodiversity. На нея бяха обсъдени 

възможностите за координирана работа на НПО от Централна и Източна Европа за 

решаването на проблема с незаконната търговия с редки видове. 
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VІ. ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМИРАНОСТ И 

АНГАЖИРАНОСТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА 

 

1. ПУБЛИЧНИ КАМПАНИИ 

 През 2014г. Зелени Балкани участваха в редица публични изяви, сред които фестивали, 

представяния пред ученици и студенти, обществени прояви, чествания на важни 

природозащитни дати. По-значимите от тях са представени в настоящия раздел: 

 

Ден на влажните зони – 2ри февруари 

На 02.02.2014 г. отбелязахме Деня на влажните зони в Пловдив с пълна програма от 

мероприятия. През 2014 г. Денят на влажните зони бе отбелязан през 2014г. със серия от 

събития в Пловдив и района на Шабла-Дуранкулак, които са подробно описани в раздел 

2.5.  Червеногуша гъска. 

Сутрешно традиционно наблюдаване на птици покрай река Марица за запалените 

орнитолози, следобедно рисувателно ателие в Мол галерия Пловдив за децата, след което 

празника завърши в клуб „Нещото“ с презентации и игри посветения на деня на влажните 

зони. 

 

Световен Ден на водата – 22ри март 2014г. 

На 22.03.2014 г. за поредна година се включихме в отбелязването на Деня на водата, 

съвместно с Басейнова дирекция Пловдив. Събитието се проведе на Гребната база в града 

на тепетата. Учениците от Професионална гимназия по хранене и туризъм, гр. Пловдив 

взеха активно участие като доброволци в празника. Заедно с Община Пловдив, РИОСВ 

Пловдив, НПО-та и училища представихме информация на гражданите относно начините за 

пестене на ресурси като водата, както и за огромного значение на влажните зони – за 

биоразнообразието и за самите хора.  

Изложение ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ в Международен Панаир Пловдив – 19 – 

23.03.2014 г. 

През 2014 г. Зелени Балкани по традиция представи своята дейност на изложение 

„Природа, лов, риболов” в Международен  Панаир, Пловдив. Риболовци, ловци и любители 
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на природата имаха възможността да се запознаят с работата за опазване на редки видове и 

застрашени природни местообитания. 

 

Изложение "Хоби, лов, риболов" в Стара Загора – 03 – 06.04.2014 г. 

От 3ти до 6ти април 2014г. участвахме в изложението "Хоби, лов, риболов", състояло се в 

Парк-МОЛ Стара Загора. По време на изложението представихме дейностите си за 

опазване на редките видове и осъществихме контакти с ловци, риболовци и почитатели на 

туризма сред природата. 

 

Фестивал „Семе Българско“ – 12 – 13.04.2014г. 

Друго изложение, в което екипът ни взе участие е първото издание на фестивалът „Семе 

българско“ в Севлиево. Там, сред стотиците посетители, представихме дейността на Зелени 

Балкани и Спасителния център за диви животни, и приобщихме нови съмишленици към 

природозащитната идея. 

 

Благотворително базарче в Стара Загора  

Благотворителното събитие се проведе от 26 – 28.04.2014 г. Базарът е организиран като 

партньорска инициатива между Обществен дарителски фонд и Зелени Балкани. Той бе в 

подкрепа на две каузи – опазването на дивата природа и дивите животни (Зелени Балкани) 

и на бездомните кучета и котки (доброволци, организирани от Обществен дарителски 

фонд). Зелени Балкани участва с „Благотворителното магазинче на Зелени Балкани и 

приятели“ и информационен щанд за опазване на природата.   
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Девети Фестивал на Белия щъркел в Белозем – 17ти май 2014г. 

Фестивалът се провежда от 2005 г., когато по предложение на Зелени Балкани немската 

фондация EURONATUR обяви Белозем за Европейско село на Белия щъркел. Основната 

цел на мероприятието е да популяризира идеята за възможното хармонично съжителство на 

хората с дивата природа и да привлече повече туристи към този живописен край. Подобни 

събития се провеждат и в останалите 11 села на щъркелите в цяла Европа, станали известни 

с големите си щъркелови колонии. 

Деветият фестивал на Белия щъркел е описан подробно в частта „Бял щъркел”.  

 

  

  

 

„Узана Поляна Фест“ -  2014   

И през 2014 г. екипът ни се присъедини към фестивала на  „Узана Поляна Фест -  2014“ . 

Зелени Балкани гостува на Фестивала със своето благотворително магазинче за природата, 

със Спасителния център за диви животни и с двата проекта за 
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завръщане на изчезнали видове – „По-голям шанс за белошипата ветрушка LIFE11 

NAT/BG/360“ и „Завръщане на лешоядите в България LIFE08 NAT/BG/278“. Екипът ни 

участва в програмата с две презентации – за Спасителния център за диви животни и за 

програмите за реинтродукции на редки видове. За пета година организирахме на фестивала 

освобождаването на преминали през реанимацията на Спасителния център на Зелени 

Балкани птици, като тази година четирите керкенеза и двата обикновени мишелова 

излетяха не от ръцете на официалните лица, а от топлите прегръдки на деца, гости на 

събитието. 

  

  

 

         Ден на околната среда – 5ти юни 2014г. 

Денят на околната среда бе отбелязан от Зелени Балкани на 05.06.2014г. с тематична 

презентация в офиса на Зелени Балкани.  
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WakeЪп 2014 – 20-24ти юни 2014г. 

През 2014г. Зелени Балкани участва в шестото издание на фестивала WakeЪп. През 2014г. 

той бе под мотото „Обратно към корените“. Въпреки разнообразната музикална програма 

вниманието на събитието бе насочено главно към българските традиции в бита и културата. 

Другата главна цел на организаторите бе запознаването на посетителите с иновативни 

гледни точки за алтернативния и целесъобразен начин на живот, представени от хора 

споделящи личния си опит в множество сфери. Зелени Балкани гостува на събитието със 

своето Благотворително магазинче за природата. Като част от програмата, освободихме 

млад керкенез, излекуван в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани. Със 

съдействието на доброволци по проект "Хора ЗА природата - зелено общество в действие", 

си поговорихме за оказване на първа помощ на бедстващи диви животни и за завръщането 

на лешоядите в България.  

  

         

Лятна случка, Карандила – 27-29ти юни 

Фестивалът се организира от Сдружение „Блян за романтика, цветя и космос“ и се състоя в 

местността Карандила на ПП „Сините Камъни“ – в периода от 27 до 29 юни 2014г. Стотици 

ентусиасти се включиха в различни работилници, изложения, презентации, практики, 

атеистични пърформанси, срещи, предизвикателства, музика и танци, игри, цвят, 

настроение, огън на открито. Екипът ни се включи във фестивала с освобождаването на три 

белоглави лешояди от програмата за завръщане на вида в България. На гости на фестивала 

бе и нашето Благотворително магазинче за природата, както и доброволци  на проект "Хора 
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ЗА природата - зелено общество в действие" на Спасителния център за диви животни към 

Зелени Балкани  - Стара Загора, финансиран от Конфедерация Швейцария, чрез фонда за 

развитие на гражданското общество. 

  

Европейска Нощ на прилепите  

През 2014 г. Зелени Балкани участва в отбелязването на Международната нощ на 

прилепите, като отбеляза събитието в градовете Пловдив, Стара Загора и Поморие . Повече 

за събитието може да прочетете в раздел 2.8 Прилепи. 

  

 

Беглика фест – 21 – 24.08.2014г. 

През 2014 г., Зелени Балкани участва за пореден път в празника, наречен Беглика - 

четиридневен фестивал с богата музикална програма, множество работилнички, пъстри 

щандове, образователни лекции, песни, танци и много, много приятели, край спокойните 

брегове на Язовир Голям Беглик, Родопите. Ние се включихме с нашето благотворително 

магазинче „Зелени Балкани и приятели” и лекция на тема „Ще изчезнат ли?”, с която 

представихме работата си в рамките на проект Завръщане на лешоядите в България LIFE08 

NAT/BG/278 и По-голям шанс за белошипата ветрука LIFE10 NAT/BG/360. На нашия щанд 

http://2014.beglika.org/bg/
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бяха и представители на Спасителния център за диви животни, благодарение на проект 

„Зелено Общество в действие”, финансиран от Българо-Швейцарската програма за 

сътрудничество чрез фонда за развитие на гражданското общество.  

    

 

Изложение „БулветМедика“ 

От 10ти до 12ти октомври екипът на Спасителния център на Зелени Балкани участва в 

традиционното изложение BulVetMedika, организирано от нашия партньор – Тракийския 

университет. Присъствието ни на изложението е традиционно,  и ни помага да привличаме 

нови съмишленици сред ветеринарномедицинските среди. 

 

Награди на Българска Фондация Биоразнообразие  

На 28.10.2014г. се състоя награждаването на номинираните за Наградите на Българска 

фондация Биоразнообразие за опазване на природата . Зелени Балкани бяха номинирани в 

категорията „Най-успешна кампания (акция/дейност), свързана с опазване на 

биоразнообразието“, за работата си за опазването на белошипата ветрушка.    

    

Международен Ден на Черно море – 31 октомври 2014г. 

През 2014г. побързахме да отбележим Деня на Черно море, преди учениците да са излезли в 

есенна ваканция. В понеделник, (27-ми октомври), заедно с 4 от доброволци, посетихме ОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий“ с. Костиево, Пловдивско. Предстaвихме презентация за 

черноморските обитатели и дейностите на Зелени Балкани по опазване на китоподобните 

бозайници.  
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Един ден за дивите животни в Mall Galleria Стара Загора 

На 21.12.2014 г. Зелени Балкани,  Спасителният център и Mall Galleria Стара Загора 

организираха „Един ден за диви животни“. На благотворителния щанд на Зелени Балкани 

присъства осояда Осо - един от стационарните пациенти на Спасителния център, който за 

съжаление не може да бъде пуснат на свобода. Десетки деца и граждани се запознаха със 

съдбата на Осо, а най-смелите имаха възможността да го докоснат или подържат на ръката 

си. 
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Представяния пред ученици, студенти и граждани 

През цялата година екипът ни полага усилия да представя природозащитната идея  пред 

деца и ученици. През бяха организирани в следните училища от Пловдивския регион : ОУ 

„Елин Пелин“, ОУ „Райна Княгиня“, ЕГ „Иван Вазов“, ГХП  Св.Св. Кирил и Методий“, НУ 

„ Св. Климент Охридски“, ПГКИТ „Д-р Иван Богоров“, ОУ “Христо Ботев‘ с. Костиево, ОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий“ с. Труд, ОУ „Паисий Хилендарски“, с. Цалапица, СОУ „Христо 

Проданов”, Карлово, ЦДГ „Албена“, както и в кръжок при Детска библиотека „Родина“ – 

Стара Загора, ЦДГ "Загоре". Проведени бяха представяния в няколко училища в района на 

Раднево. 

Кампания за поставяне на информационни табели в 4 зоопарка. 

Кампанията се проведе в рамките на проект „Хора АЗ природата, зелено общество в 

действие, финансиран от Конфедерация Швейцария чрез фонда за развитие на 

гражданското общество. В рамките на кампанията, пред десетки ученици и представители 

на местните медии и власт, бяха поставени 4 информационни табели в зоопарковете: Стара 
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Загора, София, Добрич и Ловеч.  

           

2. ДАРИТЕЛСТВО 

През 2014 г. продължава работата ни за популяризиране на ценностите на 

доброволчествотво и дарителството. Редица български граждани подкрепят дейността ни, 

като правят целево финансови или материални дарения, или заплащат своя доброволен 

членски внос: 

Благодарим на всички дарители, подкрепили дейността на Зелени Балкани през 2014 г., 

сред които: Адр Транс ЕООД,  Дриймикс ООД, Мобилтел ЕАД, Травентура ООД, ЦДГ 

"Малкият принц",  Анни Кей, Гергана Брюел, Аделин Донев, Албена Димитрова, 

Александър Стоев, Александър Мечев, Ана Аврамова, Ангел Кинов, Ангел Чорбаджиев, 

Анелия Павлова, Анета Зантова, Анна Добрева, Анна Коевска, Антония Минева, Биляна 

Стойкова, Божидарка Петрова, Борис Инчев, Боряна Тодорова, Валентина Иванова, 

Валентина Сандева, Валентина Фиданова, Валери Димитров, Веселина Йорданова , Георги 

Събев, Георги Дулев, Георги Велев, Георги Стойчев, Гергана Георгиева, Гергана Илиева, 

Градимир  Градев, Дамян Дринков, Даниел Киряков, Даниела Иванова, Десислава Велкова, 

Детелин Лилов, Диана Павлова - "Калистратов Груп" ООД, Диляна Димитрова, Диляна 

Стойкова,  Димитър Димитров - ЕТ " Клима - Д - Димитър Димитров", Димитър Енигбаров, 

Димитър Попов, Ева Борисова, Евгения Каймакчиева, Екатерина Вълчева, Елена Геренова, 

ОДЗ Детелина - Елена Минчева, Елена Кметова, Елена Стоева, Елеонора Светлозарова, Ели 

Бахчеванова, Женя Точева, Живка Петрова, Златка Николова, Ива Иванова, Ивайло 

Клисуров, Ивелин Иванов, Иво Загорчинов, Иво Наев, Илиян Стоев, Илиян Николов, Ина  

Иванова, Ирен Топалова - Кока Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън, Йоанна 

Иванова, Йордан Недев, Калина Христова – Интегра, Калина Чакърова, Калоян Николов, 

Камен Тодоров, Карамфила Йоргова, Кирил Василев, Красимира Демерджиева, Кристина 

Христова, Левис Филипс, Лили Минчева, Любомир Профиров, Маргарита Кръстева, 

Мариела Загорска, Марина Евгениева, Мария Славова, Мария Ковтун, Мария Зантова - 

Комунал ООД, Мария Първанова, Мартин Монов, Матилда Костова, Мелина Томова, 

Миглена Генкова, Минa Паталенска, Моника Донкина - Дриймс ООД, Н. Сновиков, 

Надежда Лазарова, Наталия Стоянова – Перон, Невяна Боева, Нели Арабаджиева, Николай 

Бойчев , Николай Дилчев - PANDION-D, Пандион-Д,  Николай Кисьов DipLeng MBA, 

Николай Димов, Николай Панев, Николай Стоянов, Николай Зантов, Николай Гигов, 
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Николина Милушевам , Нина Вутова, Нина Терзиева, Оля Генова, Петя Любенова - ФИО 

Системс, Петя Маркова, Пламен Маринов, Пламена Минчева, Поля Тончева, Преслава 

Терзиева, Радослава Платникова, Радостина Илиева, С. Младенова, Светлана Енчева, 

Светослав Велков, Силвана Караманолева, Силвия Станчева, Симеон Марин, Славея 

Стойчева, Стоян Николов, Стоянка Младенова, Теодора Георгиева, Тома Белев, Холиоук 

Илейн, Христина Клисурова, Христо  Николов, Цвета  Тимофеева, Цветана Кръстева, 

Юлиана Ципоркова, Яна Грозева. 

 

Благодарим на дарителите, подкрепили програмите ни за опазване на редки видове и 

следните направления: 

 дарители за белошипата ветрушка: Валентина Фиданова, Калоян Николов, 

Любомир Профиров, STICHTING VOGELREIZEN ЧРЕЗ Г-Н ДИЛЧЕВ, PANDION WILD 

TOURS. 

 дарители за лешоядите: Арт Индекс ЕООД, Асоциация на парковете в България, 

Бължарска фондация Биоразнообразие - БФБ, УНИТЕМП ООД, Германско посолство, 

Karel van Kesteren - Холандско посолство, Ralica Hess, Даниел Христов Киряков - 

КонтурГлобал - Марица Изток 3, Елена Кметова, Златка Николова, Ивелин Иванов, Илиян 

Стоев, Калина Чакърова, Левис Филипс, Михаил Ванчев, Пепа Тавлиева, Българско Школо, 

Фондация „Фондация „Приятели на Сафари парк Beekse Bergen”, Холандия, Илейн 

Роузмари Холиоук. 

 дарилите стоки за електронния магазин на Зелени Балкани: Петя Карпузова, 

Николина Милушева, ОДЗ №58 “Звездица” – гр. Стара Загора, „Силисто Арт“, Елена Мури. 

 дарителите и осиновителите на Спасителния център за диви животни: Диана 

Павлова, Кристина Христова, Димитър Енигбаров, Валентина Иванова, Лили Минчева, 

Димитър Димитров, Николай Бойчев, Моника Донкина (Дриймс ООД), Живка Петрова, 

Ирен Топалова, Невяна Боева, Травентурия, Георги Велев, Ива Иванова, Биляна Стойкова, 

Нина Вутова, Валентина и Жулиен, Радостина Илиева, Биляна Стойкова, Георги Събев, 

Мина Паталенска, Ели  Бахчеванова, Калина Чакърова, Камен Тодоров, Яна Грозева, Петя 

Маркова, Преслава Терзиева, Богдан Златанов, Надежда Златанова. 

 Платилите своя доброволен членски внос за 2014 г. За СНЦ „Зелени Балкани“: 

Николай Зантов, Мария Зантова, Илиян Николов, Христо Николов, Анета Зантова, Николай 

Стоянов, Мелина Томова, Симеон Марин, Златка Николова, Стоян Николов, Борис Инчев, 



77 

 

 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2014 г.  
СНЦ „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ” и СНЦ „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ – СТАРА 
ЗАГОРА” 

Албена Димитрова, Николай Гигов, Николай Кисьов, Славея Стойчева, Николай Димов, 

Георги Стойчев, Милена Шиновска, Натания Стоянова, Силвана Караманолева. За СНЦ 

„Зелени Балкани – Стара Загора“: Пламена Минчева, Симеон Марин, Николай Стоянов, 

Деница Вълкова, Христина Клисурова, Иван Каишев, Иванка Лазарова, Иван Генчев,  

Антония Митева, Мина Паталенска, Ваня Хрисулева.     

 

През 2014 г. продължава работата ни по развитието на „електронната ни 

дарителница“ – инициатива, създадена през 2012 г., благодарение на финансовата 

подкрепа на Фондация „Помощ за благотворителността в България“. През 2014 г. чрез нея 

са набрани  2013,30 лева, които са използвани за дейности на Зелени Балкани, за които 

няма целево финансиране. С тях са закупени къщички за птици за поставяне в Спасителния 

център за диви животни, закупено е техничеческо оборудване и канцеларски материали за 

офисите на организацията, осигурени са консумативи за доброволчески акции – а именно 

100 чифта ръкавици за почистване в град Кнежа, горива за акция в ЗМ „Злато поле“. С 

помощта на средства, събрани по инициативата, успяхме да участваме в разследване по 

граждански сигнал за бракониерска сеч, като представител на Зелени Балкани даде пред 

РПУ Чирпан и бе подпомогната кампанията ни за отбелязване на Нощта на прилепите. 

Традиционно Спасителният център за диви животни организира своя Коледна дарителска 

кампания. Тази година тя премина под надслова „Един ден за дивите животни“ и привлече 

над 15 дарителя. 

 

 

3. РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ 

 

Огромна част от дейностите на Зелени Балкани са свързани с работата с доброволци и 

привличането на повече хора в преки прирородозащитни активности, за възпитание на 

отношение и отговорност към опазването на околната среда. 

Повечето дотук описани проекти, проектни дейности, разследвания, протести и шествия 

са осъществени с помощта и подкрепата на доброволци, но в този раздел ще добавим 

няколко допълнителни кампании. 

За съжаление, през последните години Организацията няма специализиран проект и 
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ресурс за работата с доброволци, но екипът ни полага максимални усилия за 

ангажирането на младите хора в природозащитните дейности и повишаването на 

общата им екологична култура.  

През 2014 г. над 300 доброволци участват в различните дейности на Зелени Балкани, 

чрез различни форми на доброволен труд – от работа на терен и участие в преки 

консервационни дейности, до предоставяне на специализирани услуги (като преводи, 

предпечат и други). 

 

Ученически и студентски практики 

През 2014 г. Спасителния център за диви животни участва в Програмата за ученически и 

студентски практики на Министерство на образованието и науката (МОН).  Общо 8 

студенти и 33 ученика посетиха Центъра, изработвайки общо 9840 часа, като стажанти при 

нас. Те имаха възможността да придобият незаменими знания и умения и оказаха 

съществена подкрепа за дейността на Спасителния център за диви животни. 

 

Съвместно опазване на регион Странджа за устойчиво развитие 

През 2014 г. по проект „Съвместно опазване на регион Странджа за устойчиво 

развитие“, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-

Турция, са проучени нуждите от информираност за регион Странджа, проведени са 

встъпителна конференция, „зелени дейности“ (семинари, мултикултурни срещи и др.) в 

бургаски регион и в регион Къркалери от турска страна. Разработена е мрежа от 

заинтересовани лица и институции ECONET.  

Проведени са два младежки обмена в  България и Турция.  

На 16 – 19.10. 2014г. се проведе младежки обмен под мотото „Зелени дейности“ между 

ученици от СОУ „Иван Вазов“ гр. Поморие и техни връстници от регион Кърклалери, 

Турция.  В рамките на четири дни младежите се запознаха с нравите и обичаите в Турция. 

Младежкият обмен се проведе в образователен център за Странджа в с. Дерекьой. Заедно, 

младежите слушаха лекции за природата на общата за двете държави планина Странджа, 

участваха в игри за сплотяване на екипа и се учиха да разпознават видовете растения и 

животни. Практически упражнения по екология като запознаване с подземна екосистема в 

пещерата Дупница и наблюдение на птици в соленото езеро Мерт близо до Инеада, 
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допълниха преживяването на учениците. 

Малко по-късно, в периода 6 – 9.11. 2014г. в Поморие се проведе втори младежки обмен. 

Дейността бе продължение на зелените дейности, провели се преди няколко седмици в 

Турция. Младежкият обмен се проведе в Посетителски център Поморийско езеро и в 

околностите на гр. Поморие. Програмата на зелените дейности включваше игри за 

опознаване, дейности за сплотяване на екип и работилници, в които младите 

природолюбители проявиха своята креативност. Бяха проведени обучения на открито – 

наблюдение на птици около Поморийско езеро и създаване на бивак сред природата на с. 

Каблешково. На финала на събитието, участниците се докоснаха до природата на Странджа 

в защитена местност „Марина Река“. 

Изготвена бе оценка на състоянието на горите в района на Странджа. Докладът бе предаден 

на колегите ни от Турция, с цел приемането на адекватни мерки за опазване на горските 

местообитания. 

 

 

4. ИНТЕРНЕТ “ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО”, ЧЛЕНСТВО И ВРЪЗКА С ЧЛЕНОВЕТЕ И 

СЪМИШЛЕНИЦИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

През цялата 2014 г. Зелени Балкани продължава попълването на информацията в 

официалната си интернет страница, както и в страниците по направления (Спасителен 

център за диви животни, хищни птици, НАТУРА 2000, опазване на прилепите, Поморийско 

езеро), както и в специално създадените страници на текущите проекти. През текущата 

година е създаден още един специализиран сайт, посветен на опазване на червеногушата 

гъска. 

През 2014 г. социалната мрежа Фейсбук затвърждава позициите си на основен инструмент 

за разпространение на информация сред нашите съмишленици. Към края на 2014г ., 

Фейсбук профила на организацията има над 26 684 членове и съмишленици, от тях 11 

257  са се присъедини към страницата ни през 2014 г.  Продължи и работата ни по Фейсбук 

профила на Спасителния център за диви животни. През 2014 година той достигна 5 695 

харесвания, или с 1801 повече от края на 2013г. Профилът на Спасителния център в друга 

популярна социална мрежа – Tweeter също се радва на макар и малък, но все пак постоянен 

брой последователи. 

Продължава и поддържането на профила на организацията в YouTube. И през 2014 г. 
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много членове и съмишленици на организацията допринесоха за популярността на 

природозащитната идея, като разпространяваха информация в личните си профили в 

социалните мрежи, във форуми и блогове, за което им благодарим! 

През настоящата година продължи и развитието на създадената през 2010 г. 

специализирана база данни за контакти на Зелени Балкани. Понастоящем, базата данни 

съдържа над 11 000 контакта на членове, съмишленици, партньори, медии и пр.  

През 2014 г. през нашата уеб-страница се записаха 50 нови членове на Организацията от 

цялата страна. Общо 69 граждани, станаха членове на Сдруженията в Пловдив и Стара 

Загора, като по този начин подкрепиха природозащитната идея (50 в Пловдив и 19 в Стара 

Загора). 

 

5. МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ И РАБОТА С МЕДИИТЕ 

Медиите са незаменим партньор на Зелени Балкани в популяризиране на 

природозащитната идея. По тази причина, както и като неразделна част от концепцията ни 

за прозрачност и публична отчетност при работата ни и през 2014 г. ние активно работим с 

медиите.  

Като резултат от активната ни работа за връзки с обществеността, работата ни е широко 

отразена както в интернет пространството, така и в електронните и печатни медии - 

на национално и регионално ниво. 

През 2014 г. сме отразени в над 600 публикации в различни електронни медии, над 320 

от които са архивирани в базата ни данни. Сред тях са 13 статии в печатни медии, над 6 

телевизионни репортажа и 10 радио-интервюта.  
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Нашите дейности намериха място в 13 международни публикации. Редица други медийни 

изяви, вероятно не са покрити от мониторинга на медиите ни. 

Най-широк отзвук намериха активностите ни, насочени към опазването на белошипата 

ветрушка, лешоядите, Спасителния център за диви животни и прилепите. Сред водещите 

теми бе работата по различни „горещи теми“, като опазване на Черноморието, защитените 

теритоии, незаконното застрояване в планините и сечите в горите. 

Сред нашите медийни партньори са: телевизиите БНТ, bTV, Нова, 7дни и др.; вестниците: 

24 Часа, Марица, БНР, Дарик Радио, Радио Фокус, и още много други. Новинарски сайтове: 

Bau Bau.bg, www.zoomania.org, Dnevnik.bg, Greentech.bg, Standartnew.com, Bnr.bg, Radar.bg, 

Dariknews.bg, Actualno.com, и др. 

На графиката по-долу е представена активността на медиите по месеци, като големият брой 

публикации през март, както и в зимните месеци, вероятно са свързани с организираните 

през тези периоди публични акции или консервационни дейности с по-голяма значимост. 

 

http://www.zoomania.org/
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Използваме случая да благодарим на всички журналисти, които с обективното 

отразяване на дейността ни, допринесоха за популяризирането на природозащитната 

идея.  

 

6. ПУБЛИКАЦИИ/ИЗДАНИЯ 

През 2014 г. продължихме с издаването на разнообразни информационни и 

образователни материали, представящи природното богатство на България и в частност – 

редките видове и проблемите, по които работи организацията.  

Календарите ни за 2014 г. бяха посветени на лешоядите и червеногушите гъски, като 

разпространението им продължи и през настоящата година. 

През 2014 г. са издадени и календарите за 2015г., които са посветени на белошипата 

ветрушка (настолен календар и календарче) и на редките видове, за които работят Зелени 

Балкати (стенен календар). 

 

Други издания, които са подготвени през 2014 г. са: 

Като част от проекта ,,По-голям шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България 

- Възстановяване на белошипата ветрушка”, LIFE11 NAT/BG/360: интерактивна игра за 

белошипата верушка (тираж 500), детски тениски (бели, контур за оцветяване) – тираж 500,  
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значки за белошипата ветрушка (тираж 4000), календар пирамидка (500), календар постер 

(тираж 500), календарче джобно (тираж 1000), тефтер (тираж 300), книга за впечатления 

за посетителски център в Левка  (2 броя), картички серия "Сакар - земя на съкровища" 

(3200 броя), стикери  - кръгли  (6 вида) и ленти с лога (тираж 4200), дипляна “Go Birding 

with Green Balkans  (тираж 2500). 

Като част от проекта ни за опазване на червеногушата гъска са издадени детската книжка 

„Историята на червеногушия гъсок Брент книга“ (в тираж 1000 книжки на български 

език и 1000 книжки на английски език). 

Като част от проекта на Спасителния център, финансиран от Българо-Швейцарската 

програма за сътрудничество бяха издадени стикери, еко-химикали, тениски, дамски 

потници и еко-торбички от плат, като за целта беше изработено и специално лого на 

проекта, което да популяризира идеята за опазване на природата.  

 

7. БЛАГОДАРНОСТИ 

Специални и дълбоки благодарности екипът на “Зелени Балкани” изказва на своите 

доброволни сътрудници, без които дейностите ни през 2014 г. нямаше да са толкова 

ползотворни, а Организацията нямаше да е това, което е! 

Благодарим на десетките доброволци от цялата страна, сред които: Поля Михтиева, Петя 

Карпузова, Николай Кръстев, Иван Ачков, Анелия Иванова, Тошко Ташев, Константин 

Попов, Васил Сърбински, Юлиян Муравеев, Калина Борисова, Биляна Брайкова, Лидия 

Александрова, Дейвид Вълчев, Димитър Димитров, Николай Иванов, Стелиана Стамова, 

Дарина Енева, Йоанна Иванова, Антония Митева, Рени Дуракова, д-р Владислав Петров, д-

р Слави Цеков, д.р Звезделина Киркова, Нела Григорова, Инж Велина Дикова, Димитър 

Димитров - Харманли, Боян Баев, Георги Василев, Младен Ангелов, Пенка Иванова, 

Андреана Иванова, Венцислав Огнянов, Георги Диловски, Георги Стойчев, Даниела 

Богоева, Евгени Даков, Елена и Георги Дулеви, Ивайло Цеков, Иван Караджов, Иван 

Маламов, Илиян Николов, Николай Димов, Илиян Чорбаджиева, Надежда Кънчева, 

Апостол Караганчев, Димитър Събев, Андреана Дичева, Деан Кръстанов, Мария Георгиева, 

Мариета Иванова, Румен Тодоров, Chris Prescott, Райна Атанасова,  Галя Драгиева, Йордан 

Иванов, Митко Димитров, Славея Стойчева, Станимира Делева, Таньо Павлов, Искрен 

Карамехмедов,  Желю Иванов, Леандра Друмева, Райна Сараванска, Маргарита Котирова, 
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Теодора Николова, Слави Петров, Люба Шопова, Снежана Дармонска, Иван Ставрев, Лазар 

Бундев, Александър Моллов, Иван Иванов, Иван Ананиев, Тодор Георгиев, Цветомил 

Савчовски и всички доброволци от Кнежа, Дидо Писарски, Петко Памукчийски, Ивелин 

Горанов, Диян Шишков, Ивайло Цоков, Крум Сираков, Румяна Николова, Иван Проданов, 

Николета Власева, Ива Алексиева, Борислав Петров, Надежда Методиева, Кирил 

Балабанов, Вениамин Милев, Пламена Димитрова, Цветелин Шекеров, Мирослав Сираков, 

Георги Иванов, Георги Караиванов, Дея Василева, Александър Джеферов, Силвия 

Василева, Ния Тошкова, Виолета Желязкова, Деяна Николова, Мария Николаева, Георги 

Райчев, Мая Александрова, Деница Жечева, Дияна Костадинова, Никола Вакрилов, Теодор 

Атанасов, Тома Белев, Доника Николова, Елина Самарджиева, Петя Манчева, Веселин 

Минчев. Благодарим на всички доброволци, участвали в дейността на Спасителния център 

за диви животни (упоменати в Отчета на Спасителния център). 

Молим за извинение стотиците знайни и незнайни хора, които не са поименно 

упоменати тук, но с дейността си подпомогнаха Зелени Балкани и природозащитното 

движение в България! Изказваме им най-искрена и дълбока благодарност, че 

подкрепиха нашата дейност! 

Изказваме благодарност и на дарителите на Организацията! Благодарим на  

платилите своя доброволен членски внос за 2014 г.! 

Не на последно място, благодарим на дарителите, участвали в Осиновителната програма и 

другите благотворителни инициативи на Спасителния център за диви животни, насочени 

към опазване на редки видове ex-situ (упоменати в Отчета в раздела за Спасителния 

център). 

 

Съставител на отчета: Елена Стоева – Председател на УС на СНЦ „Зелени Балкани – 

Стара Загора“. 

 

Утвърдил: Димитър Попов – Председател на УС на СНЦ „Зелени Балкани“ 

 


