
Годишен отчет 2017 г 
 

1  

ОТЧЕТ  ЗА  ДЕЙНОСТИТЕ  НА  ФПС „ЗЕЛЕНИ  
БАЛКАНИ“ 2017 г. 

 
 

 
 
 

Обединен отчет за дейностите на 
СНЦ“„Зелени Балкани““ и СНЦ „„Зелени Балкани“-

Стара Загора“  
 
 
 
 
 



Годишен отчет 2017 г 
 

2  

 
СЪДЪРЖАНИЕ 

 
І. ПРОЕКТИ И ДОНОРИ  
 
ІІ. КОНСЕРВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 
1. КОНСЕРВАЦИЯ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЛАЖНИ 

ЗОНИ И ГОРИ 
1.1. ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО 
1.2. ЯЗОВИР КОНУШ 
1.3. ГОРИ 
2. КОНСЕРВАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕДКИ И ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ И 

ТЕХНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ 
2.1. ЛЕШОЯДИ 
2.2. ЦАРСКИ ОРЕЛ    
2.3. ЛОВЕН СОКОЛ 
2.4. БЕЛОШИПА ВЕТРУШКА 
2.5. ЧЕРВЕНОГУША ГЪСКА 
2.6. БЯЛ ЩЪРКЕЛ 
2.7. ПРИЛЕПИ 
2.8. КИТОПОДОБНИ БОЗАЙНИЦИ 
3. РАЗШИРЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ МРЕЖАТА ОТ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И 

ПОДПОМАГАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАТУРА 2000 И НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА 
МРЕЖА 

4. СРЕДНО-ЗИМНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА ВОДОЛЮБИВИТЕ ПТИЦИ 
 
III. ОПАЗВАНЕ „ЕX SITU”- СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ 
 
IV. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ, МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ 
 
V. ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМИРАНОСТ И АНГАЖИРАНОСТ 
1. ПУБЛИЧНИ КАМПАНИИ 
2. РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ 
3. ИНТЕРНЕТ “ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО”, ЧЛЕНСТВО И ВРЪЗКА С ЧЛЕНОВЕТЕ И 

СЪМИШЛЕНИЦИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 
4. МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ И РАБОТА С МЕДИИТЕ 
5. ПУБЛИКАЦИИ/ИЗДАНИЯ 
6. ПАРТНЬОРИ 
7. ДОБРОВОЛНИ СЪТРУДНИЦИ 
8. ДАРИТЕЛИ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Годишен отчет 2017 г 
 

3  

 
 

ДЕЙНОСТИ НА “„ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“” ПРЕЗ 2017 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 2017 г. по проекти и направления. 

 
І. ПРОЕКТИ И ДОНОРИ 
 
През 2017 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; 

 „Екологични проучвания в Черно море с участието на обществеността“ 
(BLACK SEA WATCH), финансиран по Програма „Диалог за гражданско общество 
между ЕС и Турция“; 

 „Опазване на белия щъркел чрез преки консервационни мерки и 
създаване на местни капацитети”, с финансиране от фондация EuroNatur – 
Германия, CICONIA -Лихтенщайн; 

 „Възстановяване на равнинни сенокосни ливади в Белозем“, финансиран  
от фондация EuroNatur – Германия, CICONIA -Лихтенщайн; 

 „Опазване на белия щъркел и създаване на условия за фото и орнито 
туризъм в района на Белозем”,  финансиран от EuroNatur – Германия и CICONIA 
–Лихтенщайн.    

 „Разпространение и численост на китоподобните в българските 
териториални води на Черно море 2017“,  финансиран от OceanCare, 
Швейцария; 

 „Видеонаблюдение на Поморийско езеро“, финансиран от програма „Ти и 
Лидл за по-добър живот“ на Лидл България и изпълняван от СНЦ „Зелени 
Балкани – клон Поморие“; 

 „Опазване на водолюбиви птици в Поморийско езеро“, финансиран от 
Британско-Българско Дружество; 

 Изготвяне на доклад за горския сектор в България по поръчка на 
Университет Охайо, САЩ. 

 
СНЦ „„Зелени Балкани – Стара Загора“ 
• „Ежегодна издръжка на Спасителен център за диви животни 

(рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки животни), гр. Ст. 
Загора за периода 2017 г. “, финансиран от  ПУДООС;  

• „Светло бъдеще за черния лешояд в България“, съфинансиран от 
Програма за околната среда и климата LIFE на Европейската Общност;  

• ,,По-голям шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България - 
Възстановяване на белошипата ветрушка”, съфинансиран от финансовия механизъм 
LIFE+ на Европейската Общност;  
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• Наградата на Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на 
природното и културно наследство за изпълнението на проект „По-голям шанс за 
белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България - Възстановяване на белошипата 
ветрушка”; 

• „Да върнем ловния сокол в България”, финансиран от ЗАД „Армеец”; 
•  ,,Дългосрочни консервационни мерки за опазването на световно 

застрашените Царски орел и Египтески лешояд, както и на други приоритетни видове в 
ЮИ България” - BG.NAF.79 – царски Орел II (Сакар). 

 Доброволческа акция за почистване на природозащитен център 
„Поморийско езеро“, финансирана от  Фондация „Герои на времето“ „ 

 Студентски практики – Фаза 1” Проект BG05M20P001-2.002-0001 
изпълняван от Министерството на образованието и науката по Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

 Проект „Диви съседи – опазване на редките видове, обитаващи сгради в 
Стара Загора“ – финансиран от Lidl, по програмата „Ти и Лидъл за по-добър 
живот“. 

 Проект "Млади, зелени надежди", финансиран от Младежка банка. 

 Проект за изпълнение на дейности, заложени в Плана за управление на 
ЗМ „Деветашка пещера“, финансиран от Община Ловеч 

 
ПРЕЗ 2017 г. ДЕЙНОСТИТЕ НА „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“ СА ПОДКРЕПЕНИ ОТ: 
• Програма за околната среда и действията по климата LIFE на 

Европейската общност;  
• Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда (ПУДООС); 
• ЗАД „Армеец”; 
• Фонд за действие “Европейска екологична мрежа” (EECONET Action Fund); 
• Фондация „Европейско природно наследство” - Германия (EURONATUR); 
• Агенция по околна среда на Абу Даби (Environment Agency - Abu Dhabi); 
• Българо-Британско Дружество; 
• Община Прага; 
• Alwetterzoo (Германия);  
• Wilhelma Zoo (Германия); 

 Stichting Wildlife 
• Зоопарк Прага; 
• Тракийски университет; 
• Професионална гимназия по ветеринарна медицина „И.П. Павлов“; 
• Фондация помощ за благотворителността в България; 
• Фондация за опазване на лешоядите (VCF); 
• Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на природното и 

културно наследство; 
• OceanCare, Швейцария; 
• Програма „Диалог за гражданско общество между ЕС и Турция“; 
• Фондация CICONIA, Лихтенщайн; 
• Университет Охайо, САЩ; 

 Фондация „Герои на времето“ (Time heroes); 

 Лидъл, по програма „Ти и Лидл за по-добър живот“;  

 Младежка банка, Обществен дарителски фонд; 
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 „СОКОТАБ“ ЕООД. 
 
 
ІІ. КОНСЕРВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 
 
През 2017 г. организациите продължиха своята работа по основните 

програмни направления и дългогодишни консервационни програми. 
1. КОНСЕРВАЦИЯ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЛАЖНИ 

ЗОНИ И ГОРИ 
1.1. ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО 
Поморийско езеро е един от приоритетните райони за работа на „Зелени 

Балкани“. Опазването на една от най-значимите влажни зони по Черноморското 
крайбрежие е обект на дългогодишни усилия, стартирали през 1996 г. През годините 
организацията привлече и инвестира огромни средства и човешки потенциал за 
опазване на уникалното биоразнообразие на езерото и за предотвратяване на 
неговото застрояване.  

 

 
 
Преките консервационни дейности в района на езерото се осъществяваха с 

помощта на дарение от Британско – Българо дружество (ББД) и бяха свързани с 
поддръжка на съществуващи и създаване на нови местообитания за гнездене на 
целеви видове птици в Поморийско езеро. Осъществени бяха  по време на 
традиционната консервационна бригада за Поморийско езеро, която се проведе в 
периода 6 - 10 септември и включваха поддръжка на изградени в предходни години 
местообитания за гнездене на птици – голям остров (премахване на част от 
растителността след съгласуване с РИОСВ-Бургас) и дървени платформи (настилане на 
субстрат). Бе изградена нова дървена платформа за гнездене на рибарки в солниците. 
При проведен мониторинг на гнездящите птици на Поморийско езеро бе констатирано: 

- колония от 50 - 60 двойки дебелоклюни рибарки, гнездящи върху 
големия земнонасипен остров на вал 1; 

- числеността на гнездящата колония от гривести рибарки на стария остров 
пред Музея на солта беше отчетена на около 1200 – 1300 двойки; 

- около 100 двойки речни рибарки гнездят върху създадените в периода 
2012-2013 г. дървени платформи в западната част на езерото; 
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- почти сигурно гнездене на една двойка стридояди; 
- колония от над 50 двойки саблеклюни върху остатъците от ерозирал вал.  
 

  

  
 
През 2017 г. „Зелени Балкани“ продължи изпълнението на дейности по проект 

„Екологични проучвания в Черно море с участието на обществеността“ (BLACK SEA 
WATCH) с донор – Програма „Диалог за гражданско общество между ЕС и Турция“.  
Дейностите са осъществяват българското Черноморско крайбрежие, включително и 
Поморийския прибрежен участък. Партньор е турската фондация TUDAV, която 
изпълнява дейности по проекта на територията на Турция в района от Европейското и 
западното крайбрежие на Черно море. 

 

  
 
При осъществяване на проекта е изготвен Списък на видовете (определителя 

на черноморска флора и фауна през 2017 г. надхвърли 200 вида) на 3 езика - Български, 
Английски и Турски. Изготвено е безплатно мобилно приложение BLACK SEA WATCH (за 
Android и iphone) налично в Google Play и Appstore. Създаден бе уебсайт 
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BLACKSEAWATCH.ORG. През отчетната година има 87 нови регистрации на потребители, 
които са подали общо 96 наблюдения, от които 85 одобрени. Най-много са тези за 
птици – 54, растения по дюните – 12 и морски бозайници – 11.  Публикувана е детска 
книжка „Приключенията на Мерием и Фани“  с тираж 1000 бр., отпечатани са дипляна 
за проекта – 4000 бр., шапки – 200 бр., тениски – 300 бр.  Партньорите по проекта 
TUDAV и „Зелени Балкани“ подготвиха съвместен научен постер „Unusual mass mortality 
of harbour porpoises on the coast of the western Black Sea (Bulgaria and Turkey) in summer 
2016“, представен по време на 31 конференция на European Cetacean Society в 
Миделфарт, Дания през май 2017 г.  Проектът приключи на 15.02.2017 г. 

 

Допълнително по направлението:  
През цялата изминала година Посетителския център на Поморийско езеро, 

продължи да изпълнява основната си мисия – да информира посетителите за 
природното наследства запазено в Поморийско езеро и да възпитава отговорно 
отношение към защитените територии и природата като цяло. През годината Центъра 
бе посетен от над 2000 души от България, Русия, Англия, Германия и редица други 
страни. 
 

1.2. ЯЗОВИР КОНУШ 
След приключване през миналата година на консервационните дейности и 

изготвянето на ПУ, финансирани по Оперативна програма „Околна среда“, през 
настоящата година усилията бяха насочени към изпълнение на ПУ, като това ставаше за 
сметка на рибовъдните дейности, осъществявани в ЗЗ „Язовир Конуш“. 

През 2017 г. почти се реши проблемът с навлизането на територията на 
риболовци, трактористи и други заинтересовани лица. Местните напълно свикнаха с 
ограниченията и настроиха работата си към тях. Добра работа свърши 1-километровата 
ограда, с която също свикнаха и вече нямаме конфликти с местното население на тази 
тема.  

Четири години подред числеността на двете чаплови колонии варираха от 710 
до 868 гнездови двойки. Най-висока беше числеността през 2015 г., където се образува 
и нова колония от западния бряг на язовира. През 2017 г. за първи път бе забелязан 
спад, като общата численост на колонията достигна до 620 двойки, а втората колония 
не се образува. Не са известни причините, явно се дължат на някакви заплахи или 
проблеми в зимовните територии. Потвърдихме интересните наблюдения, че нощните 
чапли идват от различни зимовни територии. За съжаление все още не сме установили 
възврат от опръстенените с цветни пръстени птици.  

През изтеклия период бяха отгледани и освободени 18 паднали от гнездата 
птици. Работата по тази дейност е непрекъсната, като основно се състои в изхранване 
на птиците с прясна плевелна риба.  Еднократно извършихме обезпаразитяване на 
волиерите.   

През 2017 г. се удвои присъствието на големи корморани през гнездовия 
период. Въпреки че има само 3 гнездови двойки, покрай тях се придържат 36 не 
гнездящи, не полово зрели екземпляри. В началото на пролетната миграция присъстват 
и големи ята до 140 птици, основно прогонени от съседни язовири. Въпреки че видът 
не е защитен, ние не можем да го прогонваме, тъй като ще прогоним и колонията. 
Резултатът от тази инвазия - загубихме 90% от шарановия зарибителен материал, като 
основна част от загубите предполагаме, че се дължат на кормораните и в по-малка 
степен на хищните риби. Единственото което можехме да направим е да ликвидираме 
зарибяването и отглеждането на хищни риби (сом и бяла риба). Това намалява 
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привлекателността на водоема и асортимента, но нямаме друг изход. Като най-значим 
проблем се очертава ограничаването на инвазията на големия корморан, който може 
да компрометира проекта. За сега нямаме ефективно решение. 

 

 
 

1.4. 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 
целево финансиране и свободен експертен потенциал, 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 
популяризира редица граждански кампании, насочени към разследване на 
бракониерство в горите. 

През 2017 г. експерти на сдружението, по поръчка на доц. Даниела Митева от 
Университета в Охайо, САЩ изготвиха доклад относно горския сектор в България. 
Представени бяха структурата и законодателството свързани с управлението на горите 
в страната. Специално внимание беше обърнато на разработения наскоро Национален 
FSC стандарт за устойчиво стопанисване на гори, както и прегледа на сертифицираните 
горски стопанства в България. Доклада имаше цел да даде базисна информация във 
връзка с научен проект на Университета насочен към оценка на ползите от FSC 
сертифицирането на стопанисване на гори за местните общности и природата. Доц. 
Митева вече е направила подобно проучване за горите в Индонезия и се планира 
мултиплицирането му и в България. 

 
2. КОНСЕРВАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕДКИ И ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ И 

ТЕХНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ 
2.1. ЛЕШОЯДИ 
Дейностите ни за опазване на лешоядите през 2017 се осъществиха основно в 

рамките на проект “Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649.  
Съвместно с партньорите си от ФДФФ и ДЗХП разгърнахме широкомащабна 
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кампания срещу използването на отрови. Конкретния повод беше трагичния случай с 
нелегалното използване на отрови в Кресненското дефиле, при която беше изтребена 
почти цялата колония на белоглави лешояди в района. В рамките на близо два месеца 
активно информирахме хората за развитието на случая и опасността, която 
представляват отровите за дивата природа. Като част от дейностите ни за отровите 
беше нает адвокат Коджабашев, който да направи юридически анализ на ситуацията в 
България. Целта бе да бъдат направени конкретни юридически препоръки, които да 
допринесат за това да се изяснят ролите на отделните институции и начина на 
събиране на проби и документиране на случаите на отравяне, с цел да бъдат постигани 
осъдителни присъди при констатиране на такива случаи. 

 

  
 
Като част от работата ни против използването на отрови  съдействахме на 

партньорите си от VCF за организирането на Международна среща, посветена на 
проблема с използването на отрови в дивата природа, която се проведе на  25.04.2017 
г. в София. На нея присъстваха представили на Испанското министерство на околната 
среда, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF), както  и един от най-големите 
експерти по анализ на отровни субстанции – испанеца Rafael Mateo Soria. От българска 
страна, организаторите от VCF  бяха поканили редица институции, сред които – 
Министерството на околната среда и водите,  Националната служба за защита на 
природата, Министерство на вътрешните работи, Българската агенция по безопасност 
на храните, Областните дирекции по безопасност на храните (Сливен, Благоевград, 
Монтана, София), Регионалните инспекции по околна среда и води (Стара Загора, 
Благоевград, Хасково, София), Сдружението на ловците и риболовците в България, 
неправителствени организации (Фонд за дивата флора и фауна, „Зелени Балкани“, 
Българско дружество за защита на птиците, Дружество за защита на хищните птици, 
Спасителния център за диви животни към „Зелени Балкани“); експерти в областта на 
анализа на отровни субстанции и юристи. По време на срещата беше представена 
ретроспекция на проблема с използването на отрови в България (още от времето, 
когато използването им е било легално), както и анализ на текущата ситуация (когато 
поставянето им представлява престъпление и нарушава няколко закона). Фондът за 
дивата флора и фауна представи и последния „горещ“ случай в Кресненското дефиле, 
при който нелегалното използване на отрови причини смъртта на над 30 птици от 
изключително редкия белоглав лешояд, като по този начин на практика опропасти 15 
годишните усилия на природозащитниците за завръщането на вида. БДЗП, ДЗХП и 
„Зелени Балкани“ представиха накратко ситуацията в Източни Родопи, Врачански 
Балкан и района на Сливен-Котел. Испанските експерти представиха подробно 
институционалната схема, която работи в Испания за противодействие, превенция и 
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санкциониране, в случаите на използване на отровни примамки. Представена бе и 
схемата и спецификите при събиране на доказателствен материал и анализа на проби. 
По време на дискусиите, с участието на всички участници в срещата, за съжаление 
стана ясно, че България няма ясна схема за действие при констатирани случаи на 
отравяне на диви или домашни животни. Всички присъстващи се обединиха около 
мнението, че е нужна сериозна съвместна работа по проблема и изразиха готовност да 
съдействат и участват в рамките на бъдеща междуведомствена работна група. За целта 
„Зелени Балкани“ поеха ангажимента да отправят покана към ресорните министерства 
за сформирането на такава работна група. 

 
 

 
 
През годината проведохме мониторинг на опасни електопроводи в района на 

ПП „Сините камъни“, Тъжа – Централен Балкан, Свети-Илийските възвишения, 
Керменските възвишения и други места, които се проучват като потенциално значими 
за лешоядите и като места за изграждане на площадки за подхранване. 
Идентифицирани бяха най-опасните трасета и бяха набелязани приоритетните за 
изолиране стълбове, като предстои закупуването на изолатори и съгласуване с EVN на 
дейности за изолирането им. 
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Продължиха дейностите ни за опазване на лешоядите еx-situ в Спасителния 

център за диви животни. Събрани бяха проби от над 20 индивида, които да бъдат 
предадени за анализ в български лаборатории или подготвени за изпращане в 
Испания. Аутопсирани бяха 14 лешояда. 

В рамките на проекта през годината приехме 12 бедстващи белоглави 
лешояди, които бяха настанени за лечение и рехабилитация в Спасителния център и 
след възстановяването им бяха пуснати на свобода. 54 лешояда бяха настанени за 
карантинен период в Спасителния център, след което бяха разпределени в 
адаптационните волиери в Сините камъни, Кресна, Врачански Балкан, Котел. Птици 
бяха дарени за целите на проекта ни от нашите партньори от Zlin Zoo,  Чешка република 
– 5 белоглави лешояда; Alwetterzoo-Munster, Германия – 1 лешояд; Tierpark Goerlitz, 
Германия – 1 лешояд; Budapest Zoo, Унгария – 1 лешояд; Dierenrijk, Холандия  – 1 
лешояд;  Zoo Barcelona, Испания, 3 белоглави лешояда. В допълнение на това 22 птици 
бяха доставени от  Amus,  Испания и 20 от центъра Ustaritz във Франция.   
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Общо 21 двойки на белоглави лешояди бяха регистрирани в целевите 
територии на проекта, което е около 20% от националната популация на вида. Тъй като 
в тези райони преди това видът беше изчезнал като гнездящ, това може да се счита 
като пряк принос на настоящия проект и работата на партньорите по него.   

Три малки бяха маркирани през годината в Източна Стара планина, като им 
бяха поставени цветни пръстени и предаватели.   

В целевите ни територии в Сините камъни, Сакар, Източни Родопи и Пирин 
бяха засадени общо 1700  черни борчета, като целта е подобряване на гнездовите 
местообитания на черния лешояд.  

Продължи работата ни за развитие на местното животновъдство в района на 
ПП „Сините камъни“ и Източни Родопи. В района на Пелевун продължихме да работим 
за създаването на местна асоциация от животновъди, която да подкрепя дейностите ни 
за опазване на лешоядите. Идеята е, членовете от организацията да предоставят 
трупове на умрели животни и да се ангажират да ги извозват до площадката за 
подхранване на лешояди, като по този начин да се гарантира хранителната база за 
лешоядите в района. Като част от съвместните ни дейности бяха почистени общо 
105,85 ха площи на членовете на сдружението, което стана с техника и средства от 
проекта, за сметка на тяхната дългосрочна ангажираност за опазване на лешоядите. 
Повече от 16 000 кг храна бяха предоставени от членовете на сдружението, като 
мъртвите животни бяха транспортирани до площадката за подхранване на лешояди 
край с. Пелевун.  

Екипът на „Зелени Балкани“ също продължи своите усилия за развитие на 
пасищното животновъдство и поддържането на автохтонни породи. През 2017 г.. 
стадото ни от овце наброява вече около 250 животни, като трайно пребивава на 
територията на ПП „Сините камъни“. Там беше изградена лятна кошара с площ 480 
кв.м., както и битова стая за гледачите с площ 32 кв.м. Помещенията са с дървени 
конструкции. Изграждането им е съобразено със статута на ПП „Сините камъни“ и с 
институциите, като имаше назначена специална проверка, която да провери това. 
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Продължиха дейностите на нашите партньори в Испания, които мониторират 

колониите за черни лешояди в Испания. Целта беше да бъдат спасени бедстващи 
малки и след цялостна оценка за състоянието на популацията в региона на 
Екстрамадура да бъдат отделени малки за целите на реинтродукцията на вида в 
България. Очаква се първата пратка лешояди да пристигне в България през април-май 
2018г. 

Като част от дейността представители на Спасителния център и на проекта 
посетиха Годишната среща за брадатия лешояд в Паси, Франция. Като принос към 
дейността Оперативния управител на Спасителния център посети различни зоопаркове 
в Европа, с цел обмяна на опит и подобряване на  грижите за пациентите в Центъра.  
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Като част от дейностите по проекта беше изградено видеонаблюдение в 

района на ПП „Сините камъни“ в Сливен. В района на новите обекти бе монтирано 
специализирано видеонаблюдение, чиято цел от една страна е охранителна, като 
гарантира съхраняване на стадата и сградите от посегателства на крадци, а от друга 
подпомага целите на мониторинга. Монтирани бяха общо 10 броя камери с 30 кратно 
оптично увеличение и възможност за снимане в дневен и нощен режим. Системата 
има възможност да записва информация в рамките на 30 до 60 дни в зависимост от 
движението в обектите.  Видеонаблюдението позволява дистанционно наблюдение 
он-лайн, както и преглед на записите на площадката за подхранване и 
предотвратяване на евентуални случаи на безпокойство, събирането на дистанционни 
данни за поведението на птиците, разпознаване на маркировъчни пръстени и 
крилометки и пр. Натрупаната информация изключително лесно може да се споделя 
между екипа на проекта и Фейсбук страницата, както и сайта на организацията. 
Сградите бяха снабдени с високоскоростен интернет и локална връзка между 
площадката и стопанските помещения, който позволява на гледачите и екипа на 
проекта и от мястото на теренна работа да участват в скайп-оперативки, да изпращат 
мейли с данни и пр., което подобри комуникацията с административния екип на 
проекта в офиса на „Зелени Балкани“. 

В рамките на дейността бе оптимизирано и видеонаблюдението в Спасителния 
център за диви животни във всички клетки за рехабилитация, отглеждане или 
карантина на лешояди. 
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През годината отбелязахме първото гнездене на белоглави лешояди в 

Централен Балкан, като за съжаление младите и неопитни птици загнездиха направо 
на земята. Това наложи тяхното яйце да бъде взето и транспортирано до Спасителния 
център за диви животни. Там то бе излюпени в инкубатор, като за него се полагаха 
грижи, с цел да бъде отгледано и върнато впоследствие на свобода. Бяха проведени 
редица консултации с международни специалисти как да се отглежда малкото, за да 
не се импринтира и да е способно за живот в дивата природа. За съжаление по-късно 
малкото умря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продължиха редовните подхранвания на лешоядите на територията на ПП 
„Сините камъни“, където през 2017 бяха изнесени 17 387 кг мърша. Основния източник 
са животновъдни ферми в района, както и редица частни стопани, чиито животни бяха 
извозени безвъзмездно от екипа ни до площадката за подхранване. На площадката за 
подхранване в Тъжа бяха изнесени общо 13 655 кг мърша – основно от частни стопани 
в района. 
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Като част от дейностите по проекта има предвидено възстановяване на 

популациите на лалугера на територията на ПП „Сините камъни“. През отчетния период 
25 лалугера бяха пуснати в местността Българка, където вече има реално съществуваща 
колония, възстановена вследствие на нашите дейности. Осъществено беше и 
подхранване със зърно, с цел стабилизиране на колонията. 

 

  
  

Продължиха редовните наблюдения на индикаторните видове – гарвани, 
скални орли и др. в целевите ни райони за работа за лешоядите. Един лешояд беше 
маркиран със сателитен предавател, благодарение на дарение, направено от Jeremie 
Touchard. Данни за наблюдението на птицата бяха представяни на панела за онлайн 
следене на лешояди на сайта на проекта http://greenbalkans.org/VulturesBack/. През 
отчетния период продължи работата ни с обществеността, като редовно качвахме 
информация за дейностите си на сайта на проекта, фейсбук профила на „Зелени 
Балкани“. Проведохме редица презентации за важността на лешоядите, участвахме в 
редица фестивали. Служителите на проекта в Спасителния център за диви животни 
участваха в приемането на групи от стотици деца. Издадени бяха информационен 
календар  (тираж 500); разделители с календар (тираж 2000);  информационни листове, 
насочени към дарителите (2000 броя);  тениски – 400 броя, цветни тениски – 60 броя, 
1000 календара – тип плакат, 216 чаши и др. Монтирани бяха информационни табели 
във всичките ни целеви райони на работа, които представят целите на проекта и 
програмата за реинтродукция. 

Трите площадки за подхранване на лешояди в Източна Стара Планина 
привлякоха през 2017г. египетски и черни лешояди, което е сигурен показател за 
успеха на дейностите  за подхранване и подходящия избор на местата за подхранване. 
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През 2017г. брадатите лешояди в Спасителния център за диви животни, които са 
единствената двойка на вида в страната, отново ни зарадваха с поколение. Те снесоха 
две яйца. Излюпени бяха две малки. Едното от тях беше предадено на зоопарка 
Шонбрун, като за съжаление, 10 дни след това то умря. Другото бе изпратено в 
Андалусия, Испания, за освобождаване. 

Праз 2017 женската от двойката черни лешояди в Спасителния център на Зелени 
Балкани снесе едно яйце. То бе първото за вида в Центъра. За съжалиние екипът ни не 
бе наблюдавал копулация при птиците. Късния следобед в деня на снасянето женската 
счупи яйцето.  

През 2017г. египетските лешояди в Спасителния център снесоха 2 яйца, които се 
оказаха неоплодени, но пък това бе за пръв път в Центъра. 
       През 2017 Зелени Балкани стана част от проект „Опазване на египетския лешояд 
по миграционния му път“ (LIFE16 NAT/BG/000874) с кратко име „Нова надежда за 
египетския лешояд“. Проектът е 5 годишен, а в него участват институции и организации 
от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка. 
       Проектът цели опазването на най-източната популация на египетския лешояд в 
Европа, чрез прилагане на спешни природозащитни мерки за елиминиране на най-
сериозните известни заплахи за вида в гнездовите му територии и по пътя на миграция. 
Участието ни е пряко свързано с две основни дейности:  

- Основаване на балканска размножителна популация египетски лешояди в плен 
за подсилване на размножаващата се популация в България и Гърция  чиято цел 
е да се създаде ято от размножаващи се двойки египатски лешояди на 
затворено, които произхождат от Балканите или генетично близки популации 
(Турция или други популации, установени в рамките на проучването, 
предвидено по С3) в Центъра на Зелени Балкани, като ятото да бъде съставено 
средно от около 10 птици, при постоянен оборот на птиците. 

- Изработване на пилотна стратегия за рестокинг на Балканите, чиято цел е цели 
да развие пилотна стратегия за рестокинг на популацията на египетски лешояди 
на Балканите. Тук екипът ни ще се включи в дейностите по освобождаване на 
млади птици по два метода – хакинг и приемни родители, които ще бъдат 
тествани с минимум 10 птици всеки. 

През годината Зелени Балкани поучиха като дарение средства от Община Прага, с 
които да бъде закупен автомобил – Субаро Форестър, който да бъде използван на 
терен за дейности за опазване  на египетския лешояд. Предоставянето на 
средствата е във връзка със съвместните дейности на Зелени Балкани и Зоопарка в 
Прага, които от години подкрепят дейностите ни за опазване на вида. Автомобилът 
бе активно използван от екипа ни за подхранване в района на Източна Стара 
Планина, дейностите за мониторинг и другите ни дейности за опазване на 
лешоядните птици. 

 
2.2. ЦАРСКИ ОРЕЛ 
Дейностите по дългосрочната ни консервационна програма и през 2017 г.. бяха 

насочени към опазване, подпомагане и проучване на националната популация на вида, 
монтиране на изкуствени гнезда, директна охрана и изкуствено подхранване на 
отделни гнездящи двойки, залесяване на дървесни видове, подходящи за гнездене на 
царски орли, образователни и информационни дейности. Те 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 EECONET Action fund, (EAF). 
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Дейностите бяха осъществявани в района на Югоизточна България в обхвата на 
няколко Защитени зони от Натура 2000, и съседните на тях територии. Зоните са 
обявени и според двете Директиви на ЕС – Директивата за птиците - Сакар BG0002021, 
Западна Странджа и Дервентски възвишения и Директивата за опазване на 
местообитанията – Сакар BG0000212 и Ждрелото на река Тунджа BG0000217. 
Територията е в обхвата на българската част от Европейския Зелен Пояс в граничната 
територия на България и Турция. Този обширен регион е най – важния за опазването на  
царския орел (Aquila heliaca) в страната. 

През 2017 продължи отглеждането на стадото каракачански коне, от 18 
животни, които се използват за екстензивно пашуване и управление на местообитания 
на царски орел и белошипа ветрушка. Животните се отглеждат свободно целогодишно, 
като се поддържат в същия брой. Охрана на  4 гнездящи  двойки царски орел в Сакар се 
извършва традиционно и през тази година. Двойките отглеждат успешно своите малки. 

Паралелно с тези дейности са извършвани и наблюдения и мониторинг на 
популацията на царските орли в района.  

В направленията лечение, рехабилитация и освобождаване в природата на 
бедстващи царски орли, като част от дейност на Спасителния център, „Зелени Балкани“ 
продължава да е водещото звено в Страната. Повече информация по темата – в 
Годишния отчет на СЦДЖ. 

През 2017 г. двойката царски орли, отглеждани в Спасителния център за диви 
животни снесе две яйца, които за съжаление бяха неоплодени и двойката не можа да 
отгледа малко. 

 
2.3. ЛОВЕН СОКОЛ 
Работата на „Зелени Балкани“ за реинтродукция на ловния сокол през 2017 г.. 

се изпълнява основно в рамките на инициативата „Да върнем ловния сокол в 
България”. Дейностите, изпълнявани вече няколко години, започват в рамките на 
проект с международно финансиране, като за съжаление през настоящата година 
допълнителните средствата, привлечени чрез инициативата на ЗАД „Армеец“, 
осигурени като част от всяка сключена полица „Каско на МПС” и дарявани в подкрепа 
на инициативата на „Зелени Балкани“ за възстановяване на популацията на ловния 
сокол в България, се превърнаха в основно финансиране.  

  
 
От 9 двойки през 2017 г. бяха излюпени 17 малки, 13 от които традиционно 

бяха освободени посредством адаптационни волиери в района на Стара Загора.  
Екипът на Спасителния център за диви животни провеждаше редовен 

мониторинг на района за поведението и адаптирането на птиците към дивата природа. 
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Правени бяха и редовни обходи на местата с подходящи местообитания в тази част от 
Тракийската низина.  

За наблюдението на птиците бяха използвани модерни методи, като например 
видеозаснемане и проследяване с дрон и наблюдения с дигитални камери. Всички 
хакове по време на пребиваването на птиците в тях бяха проследявани с дигитални 
камери, с висока резолюция на изображението, които позволяват наблюдение онлайн 
от екипа на проекта.  

  
 
Използването на дрон позволи сълбирането на ценна информация за 

биоразнообразието, както и заснемането на атрактивни кадри, които да се използват 
за повишаване на обществената информираност за ловния сокол и за 
биоразнообразието като цяло. 

Два от хаковете, създадени и монтирани през предни години бяха преместени 
на по-подходящи места, като с помощта на алпийска техника бяха преместени на други 
дървета. 

Краят на полевия сезон, пък, бе отбелязан с „Фестивал на ловния сокол“, 
иницииран от местното население и участието на екипа на проект „Завръщане на 
ловния сокол в България“. 

Продължи работата ни за превенция използването на отрови.  
 
2.4. БЕЛОШИПА ВЕТРУШКА 
Дейностите за белошипата ветрушка през 2017 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 
Натура 2000:  ЗЗ „Сакар“, ЗЗ „Бяла река“, ЗЗ „Крумовица“.  
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През 2017 е работено по следните проектни дейности: почистване на пасища и 

подпомагане на местните практики на пашуване за подобряване на местообитанието; 
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”; 
поддържане на размножаваща се група в Спасителния център на „Зелени Балкани“; 
прилагане на съвременни сателитни технологии за проследяване на миграцията и 
поведението на птиците; провеждане на интерактивна образователна програма и 
мобилизиране на широка обществена подкрепа.  

Тъй като проекта приключи през отчетната 2017 г. (през август), в следващите 
две таблици са събрани данните за цялостния принос на проекта към възстановяване 
на белошипата ветрушка в България: 

 
Численост и тенденции в процеса на възстановяване на белошипита ветрушка в района на 

Защитена Зона ,,Сакар“, част от мрежата НАТУРА 2000 

 
 
 

Година Освоб 
одени  
млади 
птици 

Устан 
овени 

двойки 

Диви 
птици 
(без 

пръстен) 

Двойки с 
потвър. 
снесени 

яйца 

Мътещи 
двойки 

Двойки 
 с излюп 

ени 
 малки 

Двойки 
с отгле 
дани 

малки 

Снес
ени 

яйца 

Снесе
ни 

яйца 
Отгле 
дани 

малки 

2013 90 0 2 0 0 0 0 0 0   

2014 114 8 до 9 4 8 7 5 5 37 20 16 

2015 82 9 до 13 8 9 9 5 5 41 17 17 

2016 142 10 15 10 10 9 9 49 43 33 

2017 156 21 to 22 9 to 12 20 20 19 19 87 74 70 
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Произход на 584 белошипи ветрушки, освободени/излюпени в МОАБВ Левка 

(2013 – 2017) 

 

 

Произход на пиленца 
освободени/излюпени в 
МОАБВ Левка: 2013 2014 2015 2016 2017 

Общо 

Размножителен център на 
DEMA 90 60 45 40 44 

279 

СЦДЖ на „Зелени Балкани“ - 29 20 63 42 154 

Размножителна колония 
Левка - 16 17 33 70 

136 

СЦДЖ на „Зелени Балкани“ 
от спасени яйца/малки с 
произход от размножителна 
колония Левка - 9 0 6 0 

15 

Общо: 90 114 82 142 156 584 

 
За да проследим адаптацията и самостоятелния живот на птиците от 

новосформираната колония, и с цел по-лесното им индивидуално разпознаване, 
всички освободени или излюпени в колонията птици са маркирани със стандартни и 
специализирани цветни PVC пръстени. Изработването на пръстените е осъществено в 
партньорство с Българската орнитологическа централа (БОЦ) към Българска академия 
на науките (БАН). На международно ниво за страната е определен оранжев цвят на 
пръстена, съчетан с черни букви и/или цифри, например BDS, BCK и др. По този начин, 
в рамките на проекта са маркирани общо 594 птици (включително 10 от дивата 
популация, които са преминали през колонията в Левка).  

    
 

Натрупаният предишен опит с радио телеметрията е доразвит – с високо 
технологични сателитни предаватели са маркирани още 5 белошипи ветрушки, 
благодарение на което са постигнати следните резултати: 

• За първи път в България се осъществява проучване на скитането, 
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миграцията и зимуването на белошипата ветрушка; 
• За първи път в България и за 3-ти път в света, се използват сателитни 

предаватели 5g Solar PTT-100 backpacks (Platform Terminal Transmitters PTTs - Microwave 
Telemetry) за проследяване на белошипата ветрушка; 

• За първи път се установяват местата за зимуването в Африка на 
балканската (в частност на българската) популация на белошипата ветрушка, 
отдалечени на около 4000 км от местата за гнездене; 

• За първи път се доказва връзка между гнездовите популации на 
белошипата ветрушка в България, Турция и Гърция; 

• За първи път се установяват нощувки, маршрути на предмиграционни 
скитания и места за концентрации на индивиди от българската популация както в 
България, така и в съседните страни – Гърция и Турция; 

 

  
 
За да бъдат подсигурени местата за гнездене в проектните територии са 

монтирани над 80 гнездилки  и 13 изкуствени кацалки. 
Съвместно с EVN България (ЕР Юг ЕАД) са обезопасени над 200 електрически 

стълба, като по този начин се минимизира заплахата от токов удар както за белошипи 
ветрушки, така и за други редки и защитени видове птици като царски орел, египетски 
лешояд и др. 
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Подобрено е агроекологичното състояние на около 18,5 ха хранителни 
местообитания за вида (открити площи и пасища), които са почистени от храсти и друга 
нежелана растителност. Стадо от каракачански коне, отглеждани свободно, се 
използва за тяхното поддържане и изпасване. По този начин се осигуряват площи с 
ниска тревна растителност, в които ветрушките откриват лесно своята плячка. В тези 
дейности ключова роля имат EuroNatur, които спомагат да се пренесе в България вече 
натрупания опит от други страни и проекти. 

 
 
 
 

  
 
 
Експерти на „Зелени Балкани“ и служители на Национален парк Източна 

Македония и Тракия поставиха гнездилки за редките белошипи ветуршки в Гърция.  
Международната инициатива в подкрепа на белошипата ветрушка се проведе 

на 15.03. 2017 в района на град Комотини, североизточна Гърция. Общо 14 изкуствени 
гнездилки, специално изработени за редките птици, бяха поставени в две гръцки села 
от екипа на „Зелени Балкани“. Партньорската акцията бе организирана от гръцкия 
Национален парк - Източна Македония и Тракия и негови служители в 
Информационния център на езерата Вестонида – Исмарида. Също така в събитието се 
включиха и представители на отдел Екология и отдел Образование от общинската 
администрация в Комотини, както и деца, и преподаватели, от училището в едно от 
селата, където бяха поставени гнездилките – Каламокастро. Трансграничната 
природозащитна инициатива между „Зелени Балкани“ и Информационния център на 
езерата Вестонида – Исмарида, предизвика сериозен интерес сред медиите в Гърция и 
бе широко отразена. 

По късно е  установено, че в едно от селата от 11 поставени гнездилки, в две от 
тях гнездят редките соколчета. Това е сравнително висок процент на заемане на 
гнездиликите от белошипи ветрушки още през първата година на тяхното поставяне.  

„Зелени Балкани“ поставиха гнездилки за белошипи ветрушки и  на 
територията на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД. Основната площадка на нефтената 
компания е едно от двете места в страната, където се срещат редките птици и бе 
локализирано от „Зелени Балкани“ през 2014 г. 

 На 04.04.2017 г., съвместен екип на „Зелени Балкани“ и служители на 
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, поставиха 10 изкуствени гнездилки за белошипи 
ветрушки (Falco naumanni). Те са специално разработени за изключително редкия вид 
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соколчета в рамките на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE 11 
NAT/BG/360, изпълняван от „Зелени Балкани“ по Програма LIFE на ЕС. Гнездилките бяха 
монтирани върху различни съоръжения на територията на нефтената компания. По 
този начин ще се осигурят подходящи места за размножаване на редките птици, които 
в района се конкурират за местата за гнездене с други по-често срещани видове, като 
чавки (Corvus monedula) и керкенези (Falco tinnunculus). 

В рамките на проекта са издадени и серия от информационни материали – 
ръководства и насоки, дипляни, постери и плакати, стикери, значки, пощенски 
картички, детски игри и викторини, и др. През 2017 г. са издадени: календар-плакат, 
настолен календар тип пирамида, информационен лист за проследяване на 
белошипата ветрушка, информационен лист „Белошипата ветрушка отблизо“, 
Положителни мерки от ПРСР за белошипата ветрушка. През 2017 са публикувани: 
Обобщен отчет на проекта, Технически отчет на проекта, План за дейности за 
белошипата ветрушка "След ЛАЙФ", Постер за екологично управление на пасища чрез 
екстензивно отглеждане на коне,  Постер за Световния ГИС ден. Дейностите за 
белошипата ветуршка, изпълнени от „Зелени Балкани“, са представени и по време на 
научна конференция, организирани от Биолгическия факултет на Пловдивски 
Университет през 2017 г.. 

Важна роля в проекта играе изградения Демонстрационен център в с. Левка, 
като част от Модула за освобождаване. Съчетание от диорами, информационни табла, 
макети на ветрушки в реален размер и окраска, модели на гнездилки, и система за 
онлайн видеонаблюдение представят пред посетителите живота на ветуршките, 
техните местообитания и храна, както и сходни видове птици. През демонстрационния 
център са преминали над 1 530 посетителя, което е внушителна цифра, особено за 
района, в който повечето села се обезлюдяват. Демонстрационният център е място за 
провеждане на обучения, информационни кампании и образователни дейности с 
местни фермери, ловци, ученици, и други заинтересовани страни. Основни участници в 
тези дейности са преподавателите и децата от следните училища – СОУ ,,Д-р Петър 
Берон“, Свиленград; ПОУ ,,Иван Вазов“, Свиленград; СОУ ,,Христо Ботев”, Ивайловград; 
ОУ „Христо Ботев“, с. Левка; ОУ ,,Н. Й. Вапцаров“, с. Горна Кула; ОУ ,,Св. Св. Кирил и 
Методий”, с. Свирачи; ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий”, с. Железино и ОУ ,,Св. Св. Кирил и 
Методий”, Тополовград. 

Изработена е специализирана интернет страница на проекта, която придобива 
голяма популярност с над 12 400 посещения за периода на неговото изпълнение. 
Интернет страницата и информацията, която редовно се изнася и обновява на нея, е 
основно средство за комуникация с медиите. Благодарение на това са регистрирани 
над 570 медийни отразявания на проектните дейности, сред които излъчвания по 
Българската Национална Телевизия и Българското Национално Радио, статии в 
национални ежедневници – Дневник, Стандарт и други. Също така бяха публикувани 
обширни материали, представящи дейностите по проекта, в престижни международни 
специализирани списания, като, ,,ВВС Знание“ и National Geographic – България, 
Quercus – Испания, Ornithologiki – Гърция, Tracker News – САЩ, както и други медии от 
Гърция, Германия, Турция и други. 

Проучване на общественото мнение проведено в проектната територии 
показва че над 90 % от анкетираните местни жители, представители на 
администрацията и различни заинтересовани страни харесват идеята на проекта. 

Екипът на проекта представи работата и успеха си пред  Дарителската 
програма на Мото-Пфое за опазване на природното и културно наследство, 2016 г. В 
резултат на което Проектът „По-голям шанс за белошѝпата ветрушка (Falco naumanni) в 
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България” - ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360 на 
Сдружение „„Зелени Балкани“ – Стара Загора”, е големия победител в Дарителската 
програма на Мото-Пфое за опазване на природното и културно наследство в България 
за 2016 г. През 2016 г. в Програмата се включиха общо 41 проекта от цялата страна. в 
двете категории – опазване на околната среда (17 участници) и културното наследство 
(37 участници). Договора бе подписан и дейностите изпълнени изцяло през 2017 г. 
Средствата са изразходвани в няколко основни дейности насочени към свободно 
живеещите белошипи ветрушки които гнездят самостоятелно в района:
 Проследяване на миграцията на белошипите ветрушки посредством сателитни 
предаватели; Ежедневни грижи и изкуствено подхранване за птиците от 
новосъздадената колония; Мониторинг; Информационна и образователна кампания. 

Дарението е използвано целево, по-голямата част за подпомагане процеса на 
Възстановяване гнезденето на белошипата ветрушка в района на НАТУРА 2000 зоната 
BG0002021 – Сакар в България. С остатъка от паричната награда са отпечатани 
информационни материали – папки в тираж 1870 броя. Също така с допълнителни 
средства от проекта са отпечатани брошура (тираж 580 броя) и инфо-лист (тираж 1000) 
за методите на маркиране и проследяване на белошипите ветрушки в рамките на 
проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/. 

Простреляна дива белошипа ветрушка прие Спасителният център за диви 
животни на „Зелени Балкани“ през месец октомври. Птицата е намерена от граждани 
на Кукленско шосе, в покрайнините на Пловдив. Екипът е на мнение, че птицата е 
простреляна от бракониер. За съжаление тя бе със счупено ляво крило, на мястото на 
сачмата и ляв крак, и малко след като постъпи в Центъра издъхна. 

В края на размножителния сезон на 2017 г.одина от специализирани 
адаптационни волиери, построени за тази цел, на свобода в района на Спасителния 
център за диви животни бяха освободени 39 млади птици, излюпени малко по-рано 
във волиерите на Центъра. 

Използван е натрупания преди това петгодишен опит на „Зелени Балкани“ в 
Сакар, където е успешно възстановено гнезденете на вида в България, след  като в 
продължение на десетилетия вида не гнезди у нас. Целта на пилотната дейност е да се 
създадат предпоставки за възстановяване гнезденето на белошипата ветуршка и на 
територията на Спасителния Център в Стара Загора 
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2.5. ЧЕРВЕНОГУША ГЪСКА 
През 2017 г. дейностите за опазването на вида се осъществяват по проект 

„Дългосрочна консервация на популацията на световно застрашената червеногуша 
гъски в основните й зимовища в света“, осъществяван с помощта на EECONET Action 
Fund, Фондация EURONATUR, Франкфуртско Зооложко дружество и Комитета Против 
Убийството на Птици – Германия. 

Целта на настоящия проект е опазването на вида в основните му зимни 
местообитания чрез осигуряване на възможности за хранене, намаляване на 
безпокойството и предотвратяване на бракониерството. За това в периода 2003 – 2007 
„Зелени Балкани“ закупиха 103,46 ха земеделски земи в района на Северна Добруджа, 
за да се създаде „зона за сигурност” в района на езерата Шабла и Дуранкулак , което да 
гарантира спокойно хранене на гъските през зимата.  

През годината продължи мониторинга на зимуващата популация в района на 
езерата Шабла и Дуранкулак. Събрана е информация за численостите на зимуващите 
птици през годината в периода януари – март и ноември – декември. Топлата зима бе 
причина за ниските числености на всички зимуващи птици, включително и 
червеногушите гъски.  

Проведени бяха няколко информационни кампании сред ученици в района на 
Приморска Добруджа, направени бяха презентации и терени наблюдения с над 40 
ученика в района на Шабленско езеро. 

През 2017г. „Зелени Балкани“ внесоха становище за оспорване на 
екологичната оценка за ОУП на Община Шабла, в който се посочват недостатъците на 
доклада и опасностите, които крие плана по отношение на биоразнообразието. 
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2.6. БЯЛ ЩЪРКЕЛ 
През 2017 г. за опазването на вида се работеше основно чрез изпълнението на 

следните проекти: „Опазване на белия щъркел и създаване на условия за фото и 
орнито туризъм в района на Белозем”,  „Възстановяване на влажна ливада в Белозем“, 
и „Възстановяване на равнинни сенокосни ливади в Белозем“ и трите финансирани от 
EuroNatur – Германия и CICONIA – Лихтенщайн.   Дейностите по проектите се развиваха 
в с. Белозем.  

Основните цели на първият проект бяха: повишаване на капацитета за 
провеждане на фото и орнито туризъм, снижаване на риска от оплитане и нараняване 
на младите щъркели, чрез почистване на гнездата, проследяване на миграцията и 
възвръщаемостта в колонията на маркирани щъркели, както и дисперсията им в 
съседни села. За постигането им бяха реализирани следните дейности: 

-  Изграждане на укритие за фото и орнито туризъм; 
- Почистване на щъркелови гнезда; 
- Опръстеняване на млади щъркели и сателитно проследяване; 
- Мониторинг на резултатите от дейностите по проекта. 
След стартиране на проекта и проведени консултации с професионални 

фотографи и водачи на бърдуочъри, бе направено заключението, че оптималния и най 
– икономически изгоден вариант е укритието да бъде поставено върху платформа и 
изградено от термо панели за да може да се използва през всички сезони, както и да се 
предотврати наводняването му. 

 През месец март екипът изпрати писмо до Община Раковски, с молба да 
постави укритието на територията на вече възстановената ливада в с. Белозем. През 
април се получи отговор, че законодателството не позволява поставянето на 
преместваеми обекти на територията на земеделски земи, каквато категория е и 
влажната ливада. За да можем да се постави укритието в ливадата, бе необходимо да 
се промени статута на ливадата от земеделска земя в урбанизирана територия, което е 
в разрез с целите на проекта и в бъдеще, това може да доведе до застрояване на 
парцела. Направено бе проучване за други подходящи места, на които може да бъде 
изградено укритието в района на Белозем, като за най-подходящ бе идентифициран 
малък водоем в съседство с влажна зона „Кисимови дупки”. След разговори със 
собственика на водоема бе получено съгласие и подкрепа от негова страна относно 
изграждането на укритието в неговия имот. След съгласуване с Euronatur,  мястото за 
изграждане на укритието бе променено. Изграденото укритие е с площ от 9 кв. м, и 
дава възможност в него да се разположат спокойно трима фотографи заедно с 
техниката си и водач. Укритието е шумоизолирано и оборудвано с рефлексни стъкла на 
прозорците, което значително снижава безпокоенето на птиците около него. Заради 
административните пречки и забавянето на строителството укритието не можа да се 
ползва през сезона от фотографи и бърдуочъри, но за следващия  вече има заявен 
интерес от фотографи. 
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За  почистване на щъркеловите гнезда от опасни за птиците материали през 

март бе сключен договор с алпинист, който с помощта на доброволци да извърши 
почистване на всички достъпни гнезда в Белозем. В средата на март бе извършено и 
самото почистване, като за разлика от предходната година опасните материали бяха 
значително по-малко, само 18 торби, докато през 2016 г само от покрива на училището 
бяха събрани над 50 торби с опасни отпадъци. В последствие по време на 
опръстеняването на младите щъркели беше извършено повторно почистване на част от 
гнездата, както и проверка след  размножителния период. В резултат на почистването 
през този, както и през миналия гнездови сезон нямаше нито едно оплетено или 
наранено малко. 

През последния гнездови сезон бяха маркирани с ELSA пръстени 56 млади 
птици. През февруари бе подновен абонамента на GPS предавателите за още една 
година, което позволи проследяването на зимуването и миграцията на двете 
маркирани птици. За съжаление предавателя на възрастния щъркел В0509 спря да 
предава данни на 16 април, ден след като птицата се завърна в Белозем. През 
следващите няколко седмици положихме доста усилия да открием птицата и 
евентуалните причини за спирането на предавателя. В резултат на това успяхме да 
намерим птицата в ново гнездо с новосформирана двойка, но за съжаление 
предавателя не се виждаше върху гърба и. Предполагаме че предавателя е паднал от 
птицата и при липса на светлина, батерията се е изтощила. По време на 
опръстеняването и след размножителния сезон проверихме покрива на училището от 
където бяха последните координати, които предавателя изпрати, но безрезултатно. 
Младият маркиран щъркел прекара лятото в  Египет по поречието на р. Нил. За 
съжаление в началото на август и неговия предавател престана да изпраща данни, 
въпреки че батерията му бе в добро състояние. От тогава нямаме информация за 
местоположението му и какво евентуално се е случило с птицата или предавателя. 
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В началото на април бе сключен договор с експерт, който да извърши 

проучване и мониторинг на щъркеловите колонии в Белозем и съседните села. 
Мониторинга и проучването на дисперсията на щъркелите в района се извършваше 
ежеседмично чрез обход на всички известни гнезда и местата за хранене на 
щъркелите. В резултат бе установено значително повишаване на гнездящите двойки в 
Белозем. През 2016 г. в селото гнездиха 36 двойки, докато през 2017 г.. загнездилите 
двойки бяха 46. Въпреки, че не всички излюпиха успешно, поради факта че са 
новосформирани двойки и вероятно млади и неопитни птици, смятаме че това е една 
много добра тенденция в развитието на щъркеловата колония в Белозем. Смятаме 
също, че възстановената ливада по проект  “Restoration of wet meadow in Belozem”, 
финансиран от фондация Euronatur и Ciconia  допринесе значително за повишаването 
на числеността на гнездящите двойки и успешното отглеждане на малките. На 
ливадата се хранеха между 5 и 18 щъркела по време на мониторинга, особено в 
периода когато ориза е достигнал оптималната си височина и затруднява храненето на 
щъркелите. В някои от съседните села също отчитаме ръст на гнездящите двойки. В с. 
Чалъкови двойките се увеличиха с две. В Болярино бе регистрирана една нова двойка. 
В колонията бяха регистрирани 6 щъркела маркирани с пръстени през предходни 
години, за съжаление два от тях не бяха разчетени, поради факта че бяха твърде 
замърсени. Останалите бяха В0061, който е опръстенен през 2011 г. и гнезди в Белозем 
от 2015 г., В0140 който е опръстенен през 2012 г. и гнезди в колонията също от 2015 г. 
В0198 е опръстенен през 2013 г. и е регистриран за пръв път да гнезди тази година. 
В0509 е възрастния щъркел който бе маркиран през 2015 г. с предавател. През 2016 г. 
гнездовия сезон на тази птица бе компрометиран поради загуба на другата птица от 
двойката, която бе убита от токов удар. През този сезон птицата сформира нова двойка 
и успешно отгледа три малки. 

По втория проект – „Възстановяване на влажна ливада в Белозем“ през 2016г 
бяха завършени мелиоративните дейности – почистване на терена, подравняване, 
възстановяване на разрушената дига и укрепване на имота. Изграден бе шлюз  и бяха 
възстановени двете захранващи връзки. Изградени бяха девет острова, които в бъдеще 
да осигурят места за гнездене на редица видове птици. Обособено бе място за 
поставяне на укритие  с малък воден басейн. Изработени и поставени бяха две 
информационни табели. 

През март 2017 г. терена беше затревен с тревни видове характерни за 
влажните ливади в района, които ни бяха препоръчани от експерт-ботаник. 
Същевременно няколко петна бяха оставени без тревна покривка с идеята те да 
предоставят по лесен достъп до храна на целевите видове. В последствие през април 
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ливадата бе оводнена, като през целия период от април до средата на септември бе 
провеждан мониторинг на резултатите и управление на водните нива. Интересни бяха 
събраните данни от мониторинга на влажната ливада. През размножителният период в 
района на ливадата ежедневно се хранеха между 6 и 18 щъркела. В тази връзка 
смятаме, че увеличението на числеността на гнездящите двойки щъркели в Белозем от 
36 през 2016 на 46 през 2017 и добрия гнездови успех също се дължи на 
възстановяването на влажната ливада. В същото време не само щъркелите се 
възползваха от ливадата. През размножителния период в района на ливадата, като 
гнездящи бяха установени всички целеви видове на проекта, а именно Кафявокрил 
огърличник (Glareola pratincola), Кокилобегач (Himantopus himatopus), Калугерица 
(Vanellus vanellus), както и редовно хранещи се Черен щъркел (Ciconia nigra), Малка 
бяла чапла (Egretta garzetta), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Гривеста чапла 
(Areola ralloides) и Папуняк (Upupa popos). По време на миграцията редица други 
видове също ползваха ливадата за почивка и хранене, като например Малък горски 
водобегач (Tringa glareola). При този вид концентрацията бе доста висока за такава 
малка площ, като в някои дни достигаше над 60 птици. Още  Голям горски водобегач 
(Tringa ochropus) и Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos). В заключение смятаме че 
възстановената ливада отлично изпълнява функциите си и предоставя добри условия 
за хранене, гнездене и почивка на редица редки и застрашени видове.  
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Тези добри резултати не на последно място се дължат и на местните фермери, 

които не допускаха пашуващи животни в ливадата и по този начин предотвратиха 
евентуално преизпасване  или образуване на ерозия и безпокоене на хранещите се и 
гнездящи птици. След края на размножителния период позволихме на местните 
фермери да косят ливадата и да ползват сеното за изхранване на животни, като от тази 
възможност се възползваха повече от 10 фермери. Това до голяма степен ги прави 
съпричастни към опазването и правилното стопанисване на влажните ливади и пасища 
в района на с. Белозем. Проявен бе интерес към растителната биомаса и от училище 
„Гео Милев”, където по проект на ученическия клуб по екология бе изградена 
компостираща инсталация. 

По третия проект бе предвидено възстановяване на други 3 ха влажни ливади 
в землището на с. Белозем, като целите и дейностите до голяма степен съвпадаха с 
тези на предходния проект.  „Зелени Балкани“2017 г. „Зелени Балкани“След промяна 
на начина на трайно ползване на парцела, решение на Общинкия съвет Белозем и със 
заповед на кмета на община Раковски на 23.10.2017г. бе сключен договор между 
община Раковски и „Зелени Балкани“ със срок на действие до 23.10.2027 г. и 
възможност да бъде удължен с още 5 г. След сключването на договора, същия бе 
вписан в агенцията по вписванията в края на ноември 2017 г. Направено бе 
геодезическо заснемане на имота. Паралелно с това проведохме няколко срещи с 
фирми изпълнители относно възстановяването на ливадата. На 14.12.2017 г. бе 
изпратена покана до три фирми за предоставяне на ценови оферти за възстановяване 
на ливадата. Сключен бе договор с ботаник, който направи анализ на 
представителните низинни сенокосни ливади и препоръки за тревните видове, които 
да се ползват при затревяване на ливадата в землището на с. Белозем. 
  И през 2017 г. традиционно екипът ни участва в отбелязването на Фестивала на 
белия щъркел в Белозем. 
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2.7. ПРИЛЕПИ 
През 2017 г. година продължи реализацията работата на кампанията ДИВИ 

СЪСЕДИ от „Зелени Балкани“, насочена към опазването на прилепите, бързолетите и 
другите защитени видове, обитаващи сградите. 

Обикновените бързолети и редица видове прилепи, сред които ръждивите 
вечерници са видове, обитаващи хралупи и убежища в стари и големи дървета. 
Изсичането на горите (и най-вече почти пълното унищожаване на равнинните гори) е 
„принудило“ тези видове да станат обитатели на градовете, като заемат изкуствени 
убежища – като фугите на панелните блокове. Така, с годините, тези видове са 
приспособили за живот в населените места, където често съжителстват с нас – хората.  

През последните години, стремежът за енергийна ефективност е причина за 
изолирането на все повече сгради. При това, често се унищожават не само убежищата 
на тези видове, но често и самите животни. При санирането понякога се зазиждат 
ЖИВИ цели колонии от бързолети/прилепи или техните малки.  

Така, изолирането на сградите е станало причина за катастрофално 
намаляване на популациите на тези видове в редица европейски страни. В Словакия 
например популацията им е намаляла наполовина за последните 10-20 години. На 
практика може да се очаква, че до 20 години активното изолиране на сградите може да 
причини почти пълното изчезване на тези видове в градовете, както и до драстичен 
спад в тяхната численост, освен ако не се вземат спешни мерки за тяхното опазване. За 
да се предотврати това, е необходимо да променим регламентите свързани със 
санирането на сградите, а докато се случи това, да предприемем спешни мерки за 
спасяването на самите животни или осигуряването на нови убежища, които да им 
позволят да отглеждат своите малки. 

Несъответствието между плануваните в НПЕЕМЖС екологични ползи и 
реалната ситуация в страната, бе забелязана и от други екологични организации, 
отделни експерти свързани както с опазване на околната среда, така и със 
строителството и архитектурата, многобройни граждани. Проведени бяха редица 
срещи с РИОСВ, общини, МОСВ и държавната администрация за промяна на 
регламентите, свързани със санирането. Проведена беше сериозна кореспонденция с 
МОСВ, МРРБ, РИОСВ и общини по темата. В резултат на гражданския натиск, 
негативните становища, многобройните протестни писма до държавни и банкови 
институции в края на 2017 г., бе създадена междуведомствена работна група, в която 
бяхме поканени и ние. Задачата на работната група бе изготвяне на механизъм за 
оценка на заплахата от изпълнение на мероприятията от НПЕЕМЖС, за набелязване на 
необходимите мерки за снижаване на загубата на биоразнообразие и на компенсиране 
на загубата на местообитания. В резултат от обсъжданията в работната група, поехме 
ангажимент да изготвим нужната методика, която да бъде интегрирана в програмата за 
енергийна ефективност. 

Част от изработените през 2016 година в рамките на кампанията „Диви съседи“ 
пилотни за България гнездилки/къщички за прилепи, бяха поставени на изолирани (в 
гр. Раднево) и други сгради (в гр. Стара Загора), с цел да се компенсира липсата на 
убежища, причинено от санирането. Поставянето на всички къщички на 
новосанираните сгради по НПЕЕМЖС бе затруднено именно от липса на адекватна 
нормативна уредба и противоречия в съществуващата. 

През 2017-та отбелязахме Нощта на прилепите по време на Нощта на 
изкуствата в Стара Загора, по покана на Регионалния исторически музей. Изнесена 
беше презентация за прилепите през десетки деца от града, раздадени бяха 
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информационни материали. Благодарение на доброволците на организацията децата 
можеха да участват в артистични ателиета за направа на оригами, оцветяване, 
рисуване на прилепи. 

 
 
2.8. КИТОПОДОБНИ БОЗАЙНИЦИ 
По темата бе работено основно в рамките на проект „Разпространение и 

численост на китоподобните в българските териториални води на Черно море 2017“, 
осъществен с подкрепата на OceanCare, Швейцария. Дейностите бяха осъществени в 
района на българското Черноморско крайбрежие. Те включваха представяне за 
китоподобните в Черно море и работата на „Зелени Балкани“ по направлението пред 
студенти от БФ на ПУ по време на лятна практика в Царево, събиране на информация за 
изхвърлени по крайбрежието мъртви китоподобни, обучение на доброволци за 
мониторинг на китоподобни, провеждане на експедиция с плавателен съд /яхта/ за 
проучване на разпространение и численост на китоподобните в българските 
териториални води на Черно море.  

През 2017 г. бе проведена експедиция с наета яхта «Калиакрия» в периода 16-
23 юни. Цялата зона на българските териториални води с обща площ 6 358 кв. км. е 
обследвана чрез 13 трансекта с обща дължина 458 км. В рамките на 5 дни с добри 
условия за наблюдение (слаб вятър и вълнение) бяха покрити 424 км от планираните 
трансекти. Регистрирани бяха 242 наблюдения на китоподобни с общо 350 индивида. 
Най-многобройни бяха наблюденията на морски свине/муткури (Phocoena phocoena 
relicta) – 169, следвани от тези на обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) – 42 и 
най-редки наблюденията на афали (Tursiops truncatus ponticus) – само 27. 
Допълнително при 4 от наблюденията не беше определен вид на китоподобните.  

Резултатите от проучването бяха публикувани в бюлетина на ACCOBAMS - FINS . 
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3. РАЗШИРЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ МРЕЖАТА ОТ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И 

ПОДПОМАГАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАТУРА 2000 И НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА 
МРЕЖА 

„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.  

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 и защита.  

През 2017 г. като подизпълнител участвахме в проект по Програма за 
трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция: „Подготовка и популяризиране 
на процеса на развитие на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в Странджа-
№СВ005.1.12.135“, като бенефициент от българска страна беше НПО „ ПП Сакар“. Наши 
експерти обучаваха турски колеги в особеностите на практическото изграждане на 
мрежата от защитени зони НАТУРА 2000 в Турция. Споделянето на опита включваше както 
теоретично обучение, така и работа на терен при идентификация и инвентаризация на 
биоразнообразието в потенциални Натура зони в турската част на Странджа, на наши ЗЗ в 
района на Сакар, Странджа и Източни Родопи, обучение в попълване на SDF формуляр, 
изнасяне на презентации свързани със състоянието на Натура 2000 в България, 
национално покритие, заплахи, целеви видове, изпълнение на проекти и опазване на 
видове в защитените зони от натура 2000, проблеми със ЗЗ в България. 

През 2017 г., като част от традиционните дейности по инициативата Европейски 
Зелени Пояс, Сдружението участва в изпълнението на проект - Protecting Biodiversity in the 
Balkans – Strengthening Cooperation along the Balkan Green Belt, който се координира от 
EuroNatur в партньорство с DBU. Като част от проекта „Зелени Балкани“ организира 
фотоконкурс посветен на Зеления пояс, както и отбелязване на Дена на Зеления Пояс, 
който по традиция се отбелязва на 24.09. На 23 септември „Зелени Балкани“, Сдружение 
,,Природен Парк Сакар“ и Исторически музей Свиленград провеждат съвместна 
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инициатива за популяризиране на долмена около село Левка. 
В резултат е почистен района и достъпа до долмена е подобрен, за да бъде той  

популярен и лесно достъпен за посетители и гости на района. Това събитие е част от 
отбелязването на Деня на Зеления пояс от „Зелени Балкани“.  

Като част от изпълнението на този проект представители на организацията 
участват и конференция за Балканския Зелен Пояс която се проведе на 20-22 февруари в 
Кюстендил. Балканският зелен пояс е част от Европейския зелен пояс – териториите по 
границите на страните от бившата Желязната завеса. Места където, поради ограниченият 
достъп, са се превърнали в убежище на застрашени видове животни и растения. 
Представители на 9 балкански държави – България, Албания, Гърция, Македония, Сърбия, 
Черна Гора, Румъния, Косово и Турция – дискутираха различни теми и дейности във 
Балканският зелен пояс. Колегите от Германската EURONATUR, представиха резултатите от  
проведеният през 2016 фото конкурс  и Денят на Зеления Пояс за 2016. Също така бяха 
представени и резултатите от съвместният конкурс на всички снимки победителки от 
отделните фотоконкурси от Балканските държави и победителите в него, в който 
българската снимка беше отличена с престижната втора награда. 

 
4. СРЕДНО-ЗИМНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА ВОДОЛЮБИВИТЕ ПТИЦИ 
В периода 12-15 януари в България се проведе за 41-ти път Среднозимно 

преброяване на водолюбивите птици. Тази европейска инициатива се координира в 
международен план от  Wetlands International, а на национално ниво от МОСВ.  

Като традиционни участници, екипите на Зелени Балкани посетиха общо 19 
водоема, както и реките Тунджа и Марица. Точните резултати за видовото разнообразие 
и числеността на установените, от нашия екип, птици все още не са готови, но вече имаме 
първите предварителни резултати, някои от които са особено интересни.  

Освен дебелата снежна покривка, достигаща на места до 50 см., установихме и 
повсеместното замръзване на стоящите водоеми – микроязовирите изцяло, а най-
големите язовири като Пясъчник, Копринка, Жребчево и Малко Шарково – почти на 100%. 
Замръзнали бяха в голяма степен дори слабо солените езера по черноморското 
крайбрежие и река Марица под Свиленград. Очаквано беше, че в разгара на тежката зима 
голяма част от птиците са мигрирали на юг от България. Рибоядните птици в търсене на 
свободна от лед водна повърхност, а тревопасните – на ливади, пасища и ниви, които не 
са покрити от сняг.  Затова и общата численост на птиците е в пъти по-ниска. Дори на 
незамръзналите водоеми като яз. Овчарица и бързо течащите реки, броят им бе 
значително по-малък от обикновено. 

За сметка на това се появиха видове, характерни за далеч по-северни ширини. 
Най-интересните попадения дойдоха от язовирите-топлообменници – Овчарица и Розов 
кладенец. На Овчарица, за първи път от над 40 години в южна България, бе наблюдавана 
дропла (Otis tarda). Изключително рядка е и кадифената потапница (Melanitta fusca), както 
и няколко малки ята червеногуши гъски (Branta ruficollis). На Розов кладенец пък 
(свободна от лед повърхност бе едва 10%), през цялата зима бяха наблюдавани редките 
тръноопашати потапници (Oxyura leucocephala), които принципно предпочитат 
крайбрежните езера. 

Най-голям брой птици – близо 12 000 от 54 вида – са установени на яз. Овчарица. 
Там, както и общо при всички посетени водоеми с най-висока численост са били 
зеленоглавите патици (Anas platyrhynchos) и лиските (Fulica atra). 
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III. ОПАЗВАНЕ “EX SITU” - СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ 
 
Опазване на биоразнообразието “EX SITU” е едно от основните направленията в 

нашата дейност и СЦДЖ е олицетворение на усилията ни в тази посока. 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 му се осъществява с доброволното съдействие на 
стотици симпатизанти в цялата страна, а истинската ценност е значимата промяна в 
мисленето на хората, докоснали се по една или друга причина до дейността на Центъра и 
неговите пациенти.  

Подробна информация за дейността на Спасителния център е представена в 
ПРИЛОЖЕНИЕ към настоящия отчет. 

Екипът на „Зелени Балкани“ в лицето на проект ,,Възстановяване на белошипата 
ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360, съвместно с представители на ловците в село Левка, 
освободиха 7 зеленоглави патици във микроязовир в околностите на селото. 

Акцията, превърнала се в традиция, бе в контекста на дългогодишното  добро 
сътрудничество между природозащитниците и ловците в района. Новият дом на 
зеленоглавите патета не е избран случайно, а е район, в който местната ловна дружинка е 
ограничила лова и по този начин малкият водоем предоставя сигурно убежище за 
младите птици. Всички 7 освободени патета са излюпени в Спасителния център и са 
поколение на двойки, конфискувани при бракониерски лов край Нова Загора преди 
години. Акцията бе и повод за разговор във връзка с наближаване откриването на ловния 
сезон у нас. 

 
IV. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ, МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ 
 
По проект „Екологични проучвания в Черно море с участието на обществеността“  

бяха проведени  две пресконференции за популяризиране на проекта - една във Варна и 
една в София. Пресконференцията във Варна е проведена съвместно с Басейнова 
Дирекция „Черноморски район“ на 2 февруари по случай Световния ден на влажните 
зони. Събитието привлече широк медиен интерес включително от национални медии. В 
допълнение партньора TUDAV в Турция е осъществил презентация на проекта пред над 
100 деца в Истанбул през февруари. 

Експерт от „Зелени Балкани“ участва в работна среща, организирана от 
ACCOBAMS на тема „Картиране на заплахите от човешки дейности за китоподобните в 
Средиземно и Черно море“, състояла се по време на Годишната конференция на 
Европейското дружество за китоподобни през май в Миделфарт, Дания. 

Дейностите за белошипата ветуршка, изпълнени от „Зелени Балкани“, са 
представени и по време на научна конференция, организирани от Биолгическия 
факултет на Пловдивски Университет през 2017 г.  

Като част от дейностите за защита на лешоядите, представители на Спасителния 
център и на проекта посетиха Годишната среща за брадатия лешояд в Паси, Франция. 
Като принос към дейността Оперативния управител на Спасителния център посети 
различни зоопаркове в Европа, с цел обмяна на опит и подобряване на  грижите за 
пациентите в Центъра - сред тях – сред тях – Ostrava Zoo в Чешка република; Cévennes 
National Park, Arles - Musée de la Camargue, Camargue - Ornithological Park of Pont de Gau, 
Saint-Pierre-des-Tripiers - La Maison des Vautours (House of the Vultures) във Франция; 
Stuttgart - Wilhelma Zoo в Германия; Dublin – Dublin Zoo, National Bird of Prey Centre в 
Ирландия; Cartigliano - Cappeller Fauna Park, Milan - Milan’s Zoo, Turin – Oasi degli Animali 
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(The Oasis of the Animals) в Италия; London – ZSL London Zoo, Newent – International Centre 
for Birds of Prey, Belfast Zoo, Scottish Owl Centre, Edinburgh - Edinburgh Zoo във 
Великобритания. 

На 25.04.2017 г., в София се проведе международна Работна среща, посветена на  
проблема с използването на отрови в дивата природа. Срещата се организира в рамките 
на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649. На нея присъстваха 
представили на Испанското министерство на околната среда, Фондацията за опазване на 
лешоядите (VCF), както  и един от най-големите експрети по анализ на отровни 
субстанции - испанеца Rafael Mateo Soria. От българска страна, организаторите от VCF  
бяха поканили редица институции, сред които – Министерството на околната среда и 
водите,  Националната служба за защита на природата, Министерство на вътрешните 
работи, Българската агенция по безопасност на храните, Областните дирекции по 
безопасност на храните (Сливен, Благоевград, Монтана, София), Регионалните инспекции 
по околна среда и води (Стара Загора, Благоевград, Хасково, София), Сдружението на 
ловците и риболовците в България, неправителствени организации (Фонд за дивата 
флора и фауна, „Зелени Балкани“, Българско дружество за защита на птиците, Дружество 
за защита на хищните птици, Спасителния център за диви животни към „Зелени Балкани“; 
експерти в областта на анализа на отровни субстанции и юристи. По време на срещата 
беше представена ретроспекция на проблема с използването на отрови в България (още 
от времето, когато използването им е било легално), както и анализ на текущата ситуация 
(когато поставянето им представлява престъпление и нарушава няколко закона). Фондът 
за дивата флора и фауна представи и последния „горещ“ случай в Кресненското дефиле, 
при който нелегалното използване на отрови причини смъртта на над 30 птици от 
изключително редкия белоглав лешояд, като по този начин на практика опропасти 15 
годишните усилия на природозащитниците за завръщането на вида. БДЗП, ДЗХП и 
„Зелени Балкани“ представиха накратко ситуацията в Източни Родопи, Врачански Балкан 
и района на Сливен-Котел.  

Експерти в опазването на лешоядите от България (ФДФФ), Сърбия (Национален 
парк Увац и Фондация за защита на хищните птици), Хърватия (Дружество за защита на 
белоглавия лешояд) и Гърция (Горско стопанство Йоанина) се събраха в пролома на река 
Увац, Сърбия. Там e най-голямата по численост и прогресираща популация на белоглави 
лешояди на Балканите от  210 двойки, птиците гнездят в четири колонии – Увац, 
Милешевка, Радойня и Трешница. От тях са отгледани 130 малки през 2017. 

Експерти на организацията представиха своя опит за опазване и възстановяване 
на белошипата ветрушката и натрупан в рамките на проект - Възстановяване на 
белошипата ветрушка, LIFE11 NAT/BG/360, по време на заключително събитие и 
междинна среща в рамките на проект "Un falco per amico“ LIFE11 NAT IT 068. Събитието 
се проведе през месец декември 2017 и е организирано от община Gravina in Puglia в 
южна Италия, която е координиращ бенефициент на проекта по Програма LIFE 
Европейския Съюз. 

От 11 до 14 октомври, представители на „Зелени Балкани“ и екипа на Спасителния 
центъра участваха в Международна конференция за малкия креслив орел, организирана от 
БДЗП в гр. Бургас. От екипът е представен постер  с Данни за проследяване на 
рехабилитирани малък креслив орел (Clanga pomarina) получени от  GPS/GPRS предаватели 

На 1 и 2 юни се проведе работна среща по обезопасяване на рискови за птиците 
елементи от електроразпределителната мрежа. Екипът на проект ,,Възстановяване на 
белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360 в партньорство с ЕРЮГ, част от EVN групата, 
организира в Стара Загора работна среща с експерти от Регионалните инспекции по околна 
среда и води и Национални, и Природни, паркови дирекции. Темата на работната среща бе 
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,,Добри примери за обезопасяване на рискови за птиците елементи от 
електроразпределителната мрежа – Партньорство между „Зелени Балкани“ и EVN България 
Електроразпределение“. На срещата бе представено  ръководството за обезопасяване на 
рискови елементи от електроразпределителната мрежа, резултатите от проведените първа 
национална и трета регионални експертни срещи по темата, 

По тази тема в периода 24 - 25 октомври, Природозащитен център „Ломовете“ в с. 

Нисово беше домакин на експертна среща за обсъждане предизвикателствата пред 

опазването на птиците от електрошок в България. Срещата беше организиране от Клуб 

Приятели на Народен Парк „Русенски Лом“ в рамките на проект DANUBEPARKS Connected. 

Екип на „Зелени Балкани“ взе участие в срещата и представи своя опит в обезопасяване на 

стълбове във връзка с опазване на белошипата ветрушка, белия щъркел и др. редки и 

защитени видове. 

Спасителният център за диви животни и екипите на двата проекта, финансирани от 

програма LIFE на Европейския съюз ,,Възстановяване на белошипата ветрушка" LIFE11 

NAT/BG/360  и „Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649“ бяха символични 

домакини на събитие по случай 25 годишнината на програмата и Директивата за 

местообитанията и мрежата Натура 2000. Събитието, под мотото "EUnited for а better LIFE - 

25 years good care of nature" , насочено към създаване на ползотворни контакти и бъдещи 

партньорства за съвместни проекти по LIFE, бе организирано от екипа на проект LIFE „CAPTA 

BG", изпълняван от Министерството на околната среда и водите. Мотото на 25 годишното 

честване на програма LIFE и Директивата за местообитанията и мрежата Натура 2000, под 

което се провеждат всички събития, свързани с отбелязването му, е "25 years of EU 

supporting Natureq Environment and Climate Action torught LIFE". Събитието се проведе в 

периода 22 – 23 май. 

 На 19.05.2017г., екипът на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка" LIFE11 

NAT/BG/360 бе гост на Национална служба за защита на природата на Министерството на 

околната среда и водите. Срещата, под надслов „Натура 2000 защитената зона Сакар –- 

новият дом на белошипите ветрушки в България!“, инициирана от екипа на „Зелени 

Балкани“, бе по повод предстоящия ден на Натура 2000 - 21 май и 25 години от програма 

LIFE. 

В периода 21-24 април в Тирана, Албания се проведе форума BalkaNatureNet, 
който събра 60 участници от страните на Балканския полуостров. Проект "По-голям 
шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България" изпълняван по Програма 
LIFE на ЕС беше представен по време на форума. 

Изложбата на „Зелени Балкани“ ,,Сакар – Земя на съкровища“ бе открита на 
04.03.2017 г., в сградата на НЧ ,,Отец Паисий 1925“ с. Левка, Изложбата е разработена 
по проекта - ,,Възстановяване на белошипата ветрушка”. 

Eкип на Зелени Балкани взе участие в Деветата национална студентска научна 
конференция „Екологията – начин на мислене” организирана от катедра „Екология и 
ООС” към Биологически факултет и Студентски съвет – ПУ „Паисий Хилендарски”. 
Събитието се проведе на 13.05.2017 г. в Биологическия факултет към Пловдивски 
университет. Там, студенти, преподаватели и любители се събраха, за да обменят опит, 
да споделят наученото от тях и да дискутират важни въпроси касаещи Екологията на 
национално ниво. В групата участници имаше и такива, които не бяха експерти - 
еколози, но изказаха своята различна гледна точка за екологията на 21ви век.   
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Зелени Балкани предадоха своят принос с четири представяния: 
- “Зелени Балкани – дейности и доброволчество” – Градимир Градев. 
- “Принос на Спасителния център за диви животни за опазване и 

рехабилитация на белия щъркел (Ciconia ciconia) в България" – Стиляна Чернева и 
Алиан Вълчев, стажанти по проект „Студентски практики“ на Министерството на 
образованието и науката.  

Представените презентации по проект ,Възстановяване на белошипата 
ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360  изпълняван по Програма LIFE на ЕС бяха на теми: 

- “Прилагане на система за видеонаблюдение при мониторинг на белошипи 
ветрушки (Falco naumanni) в процеса на възстановяване гнезденето на вида в 
България“ – Стелиана Стамова. 

 - “Прилагане на схема за индивидуално маркиране с цветни пръстени при 
възстановяване гнезденето на белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България“ – 
Стиляна Янева. 

 
 

 
V. ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМИРАНОСТ И АНГАЖИРАНОСТ  
 
 
ПУБЛИЧНИ КАМПАНИИ 
Световен Ден на Влажните Зони – 02 февруари 
Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2 февруари, за да се 

повиши осведомеността за предимството на влажните зони за човечеството и планетата. 
Влажните зони са бъдещето ни. Повече от един милиард души по целия свят зависят от 
мочурища, за да получават доходи, от дейности като риболов, оризопроизводство, 
продажба на вода, транспорт, туризъм и много други. В Пловдив съвместно с Басейнова 
Дирекция "Източнобеломорски район" е проведена  информационна кампания при нашата 
влажна зона – река Марица. Събитието се е провело в четвъртък  (02 февруари) от 11 ч. от 
южната страна на моста на р. Марица до Водната палата (моста на Панаира). 
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Във Варна е отбелязан празника по време на пресконференция за проекта 

Black Sea Watch и мобилното приложение за Черно море, което освен, че е нашето 
море - само по себе си също е влажна зона. По крайбрежието му се намират 7 от 11-те 
влажни зони в България с международно значение включени в Международния списък 
към Рамсарската Конвенция. 

В Раднево са организирани две събития - презентация пред ученици на 27.01 
(петък), а на 10.02 (петък) посещение на влажна зона (яз. Овчарица). 

Пресконференция в Националния Пресклуб БТА - София 
На 10-ти февруари от 11 ч. в Националния Пресклуб на БТА в София се състоя 

пресконференция за резултатите от проект BLACK SEA WATCH “ЕКОЛОГИЧНИ 
ПРОУЧВАНИЯ В ЧЕРНО МОРЕ С УЧАСТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА”. Основната му цел е 
да повиши обществената информираност за биоразнообразието на Черно море и да 
стимулира развитието на „гражданската наука“ – събиране на информация за 
наблюдения и редовен мониторинг на различни видове растения и животни от 
любители. Димитър Попов представи мобилното приложение BLACK SEA WATCH и как с 
негова помощ всеки един от нас може да се превърне в учен-любител. Бяха показани и 
събраните до момента данни за биоразнообразието на Черно море. Присъстващите 
разбраха още за опита на партньорите от Турция и научиха за „Приключенията на 
Мерием и делфина Фани” – най-новата детска книжка, изготвена по проекта. 

  
 
Мишеловът Мишо и улуличката Лули – на гости на децата 
Нашите пернати посланици на зелената идея Мишо и Лули са били на гости на 

децата от 11 ЦДГ „Загоре“, Стара Загора. Там, заедно с част от екипа на Спасителния 
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център за диви животни на „Зелени Балкани“ птиците запознаха децата с дейността на 
Центъра, дивите обитатели на нашата природа и как всеки един от нас може да 
помогне за спасяването й. Децата научиха повече и за съдбата на птиците, обитатели 
на посетителския кът на Центъра и причините, поради които те не могат да бъдат 
освободени, всички, в крайна, сметка водещи до човека и неговата дейност. Децата от 
подготвителна група, символични домакини на събитието, бяха особено щастливи да 
се запознаят отблизо с улуличката Лули, която осиновиха през изминалата година.  

  
 
Лешоядите - в полза на хората и природата. Екип на проект LIFE14 NAT/BG/649 

взе участие в Международното туристическо изложение Ваканция СПА Експо 2017. 
Това стана възможно, благодарение на любезната покана на колегите от Дирекция на 
природен парк „Врачански Балкан“ и Община Враца. Основният ни акцент бе, 
„Лешоядите - в полза на хората и природата“. Редките видове бяха представени като 
предпоставка за развитие на устойчив туризъм и допълнителна атракция за 
посетителите на регионите със съхранено биоразнообразие. Експерти от „Зелени 
Балкани“ и дирекцията на парка запознаха посетителите на щанда с възстановяването 
на популацията на лешоядите в Стара планина, както и за икономическите ползи от 
това за местното население. Макети на белоглав и черен лешояд в реален размер 
посрещаха любопитните посетители, които се включваха и в интерактивните игри 
подготвени от експертите на парка. 

  
 
„Зелени Балкани“ взе участие в конференция за Балканския Зелен Пояс. На 

20 - 22 февруари в Кюстендил се проведе конференция за Балканския Зелен Пояс на 
която присъстваха и представители на „Зелени Балкани“. Балканският зелен пояс е част 
от Европейския зелен пояс – териториите по границите на страните от бившата 
Желязната завеса. Места където, поради ограниченият достъп, са се превърнали в 
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убежище на застрашени видове животни и растения. В продължение на 3 дни 
представители на 9 балкански държави – България, Албания, Гърция, Македония, 
Сърбия, Черна Гора, Румъния, Косово и Турция – дискутираха проведеният през 2016 
фото конкурс  и Денят на Зеления Пояс за 2016. Докладвани от участниците също така 
бяха и количеството подадени снимки (711) и броя на участниците (218) от всички 9 
държави. Колегите от Германската EURONATUR, представиха резултатите от 
съвместният конкурс на всички снимки победителки от отделните фотоконкурси от 
Балканите и победителите в него, а българската снимка беше отличена с престижната 
втора награда.  Обсъдени бяха и добрите практики които са показани при провеждане 
както на конкурса, така и на деня на Зеления пояс. Силно впечатление направи на 
останалите участници иновативната „Изложба в обора“  на „Зелени Балкани“, 
проведена в Модула за Освобождения и Адаптация на Белошипи Ветрушки създаден 
по проект "Възстановяване на Белошипата Ветрушка" LIFE11 NAT/BG/360 на „Зелени 
Балкани“ с помощта на Програма LIFE на Европейският съюз, в село Левка, 
Свиленградски. Също част от Балканския Зелен Пояс. Това беше предпоставка за 
обсъждане на много свежи и добри идея както за Деня на Зеления пояс, така и за 
фотоконкурса. 

  
 
Изложбата на „Зелени Балкани“ ,,Сакар – Земя на съкровища". Изложбата на 

„Зелени Балкани“ ,,Сакар – Земя на съкровища“ бе експонирана в НЧ ,,Отец Паисий 
1925“ с. Левка . Събитието се е провело по повод местния празник ,,Кюпек бей - Ден на 
плодородието“, който е характерен за Левка. Всяка година в началото на пролетта в с. 
Левка се чества този забавен празник, като той до голяма степен напомня на 
Кукерските традиции и се отбелязва в началото на месец Март. Централните фигури в 
обичая са беят, кадъната и арапинът, които посещават къщите в селото и благославят 
семействата за плодородие и добра реколта през годината. 

  
 
Заедно за наследството на българите. Нашата природа, така както и нашите 
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традиции, е завещана от дедите ни и е най-ценното, което народът ни притежава! 
Именно в името на просвещението в любов към наследеното от поколенията преди 
нас, ние от „Зелени Балкани“ бяхме на гости нашите приятели от Багатур. По време на 
посещението ни, заедно с керкенезчето Владко, разказахме на присъстващите за това 
колко е важно да помагаме на животните и природата и че това е наш дълг пред 
дедите ни и отговорност пред децата ни. Говорихме си за работата на Спасителния 
център за диви животни по лечението на болни диви животни, но така също и за 
дейностите по връщането на изчезнали от земята ни видове, като белошипата 
ветрушка, ловния сокол и лешоядите. В края на срещата ни всеки, който имаше 
желание, можеше да подържи керкенезчето Владко на ръка и така да усети силата на 
връзката на човека с дивата природа. 

  
 
Отбелязахме Световният ден на водата - 22 март! На 22 март на Виенския 

павилион в Градската градина на Пловдив беше отбелязан Световния ден на водата. 
Представители на „Зелени Балкани“  взеха участие в отбелязването на Международния 
ден на водата в Пловдив. Събитието беше организирано от Басейнова дирекция 
„Източнобеломорски район“, РИОСВ – Пловдив, община Пловдив и „ВиК“ – Пловдив. В 
12:30 събитието беше открито на специална сцена, която събра много участници и 
изпълнители. Музиката и танците бяха съпроводени от представянето на многото 
участници – основни училища и гимназии, Младежкия воден парламент, Общинският 
детски комплекс и други. Заместник министъра на околната среда и водите Ренета 
Колева, посети всеки отделен щанд за да види какво са направили малките участници 
от пловдивските училища. На щандовете имаше множество добри идеи за това как да 
се оползотворява водата по щадящ и благоприятен начин, какво да се пречистват 
замърсени води и т.н. Представителите на „Зелени Балкани“ активно показваха на 
малки и големи участници красотите на водолюбивите и водоплаващите птици, 
Спасителния център за диви животни и Посетителския център на Поморийско езеро. 
Макетите на птици привлякоха любопитни погледи и доста плахи докосвания, а 
печатните материали, които раздадохме не оставиха съмнения у деца и възрастни за 
това колко е важно да се предпазва водата от пилеене и замърсяване. 
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Седмица на гората-2017 г. Представители на „Зелени Балкани“ се включиха в 

провеждането на националната инициатива „Горски празник” по случай „Седмица на 
гората-2017 г.” в Международен панаир - Пловдив.  На 1 април 2017 г. в 
Международния панаир - Пловдив се проведоха, за втора поредна година, 
мероприятия, съгласно националната инициатива „Горски празник” под надслова 
„Лесовъд за един ден”. Служителите на РДГ – Пловдив представиха пред 
обществеността дейностите, които извършват горските служители. На децата от 7 до 12 
годишна възраст се предостави възможност, чрез интерактивни игри и занимателни 
беседи с лесовъди, да научат повече за лесовъдската професия, горските екосистеми и 
процесите, които протичат в тях. Участваха колеги от Биологически факултет  към ПУ 
„Паисий Хилендарски” от катедрите „Зоология”, „Ботаника и МОБ” и „Екология и ОПС” , 
които показваха хербарии на лечебни и етерични растения, насекоми вредители и 
защитени видове в горските екосистеми и кой обитава хотелите за насекоми. Експерти 
от СНЦ „„Зелени Балкани“” взеха участие и представиха дейностите по опазване на 
природата. Присъстваха други служители към РДГ-Пловдив, официални гости, ученици, 
граждани и журналисти. 

  
 
Участие в Капана е! Екип на „Зелени Балкани“ взе участие в пловдивския 

културен фестивал на закрито - Капана е! Фестивалът се проведе на 01 и 02 април. А в 
събота (01.04.2017) в бар Найлона от страна на „Зелени Балкани“  представихме 
презентации за нашите дейности, филми и игри за по-малките. 
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Отбелязване на Деня на птиците в Стара Загора. На 31.3.2017г. екипа на 

„Зелени Балкани“ отбеляза Деня на птиците в Стара Загора, съвместно с Регионална 
библиотека "Захарий Княжевски". На гости ни бяха близо 50 деца от различни училища 
и детски градини в Стара Загора. Децата участваха в творчески ателиета, гледаха филм 
за лешоядите и слушаха презентация за  едни от най-редките видове птици в България, 
за които работи екипа на „Зелени Балкани“. Любознателните природолюбители 
проявиха завидни познания за птиците и ни дават надежди, че за в бъдеще тяхното 
опазване ще има широка обществена подкрепа! 
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Гости по случай Деня на Земята. В Спасителния център на „Зелени Балкани“ 

отбелязахме Денят на Земята – 22 април. Наши гости бяха ученици от ОУ „Св. Никола“ и 
СУ „Иван Вазов“, Стара Загора. С тях си поговорихме за това какво, точно, отбелязваме 
на Деня на Земята, колко безжалостни сме ние, хората, към нашия единствен дом и как 
всеки от нас може да помогне Земята за остане дълго време приятно, уютно, и добро 
място за живеене. На тръгване, и въпреки дъждът навън, децата гостуваха на 
животните в посетителския кът на Центъра, като се запознаха с тях и научиха повече за 
нелеката им съдба. И така, предварително екипът на Спасителния център и децата, 
наши гости, отбелязахме денят на всички нас, земляните, в който трябва да се 
замислим как да живеем така, че да да я има и след нас, нашата родна, пъстроцветна и 
единствена Земя! 

  
 
Деня на Земята бе отбелязан и в Белозем. ОУ „Гео Милев" и НЧ „Просвета 

1909 г “, с. Белозем отбелязаха 22 април - Денят на Земята чрез залесяване с дръвчета и 
храсти около Параклиса „Рождество на Пресвета Богородица”. Най-дейно се включиха 
учениците от  I-ви б клас, които с помощта на родителите си изкопаха дупки и посадиха 
фиданките. Представители на „Зелени Балкани“ взеха участие, както с изкопаване на 
дупките, така и с презентация на открито за белия щъркел, белошипата ветрушка и 
червеногушата гъска. Най-малките участници получиха подаръци за спомен от „Зелени 
Балкани“. 



Годишен отчет 2017 г 
 

49  

  
 
XII Фестивал на Белия щъркел, с. Белозем. За дванадесети пореден път 

Кметство с. Белозем, Община Раковски, НЧ „Просвета 1909 г.“, ОУ „Гео Милев“ и СНЦ 
„Зелени Балкани“ бяха домакини на фестивала на Белия щъркел. Мероприятието бе 
официално открито на 13 май  в парка на Белия щъркел, с. Белозем. По време на 
тазгодишния фестивал всеки имаше възможност да се наслади на изпълненията на 
многобройните участници във фестивала, да посети щандове за плетива, сувенири и 
продукти от местни производители в парка на Белия щъркел, да научи как се създава 
ферма за калифорнийски червеи и био градинка за билки в двора на училището, да 
надникне в дневника на децата за 20-те щъркелови семейства, избрали за свой дом 
покрива на училището, да види етнографската сбирка и експозицията на селата от 
мрежата „Европейско село на щъркелите” в читалището, да се повози  на екологични 
превозни средства, да си направи снимка за спомен с „белоземско щъркелово 
семейство”, да се потопи в атмосферата на Влажна зона „Кисимови дупки”. Фокус на 
фестивала тази година ще бъде презентацията „Пътешествието на Белчо до Африка и 
обратно”. Фестивалът вече е традиция, утвърждаваща Белозем като своеобразна 
туристическа дестинация.  
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Екип на „Зелени Балкани“ и НСЗП на МОСВ отбелязаха деня на Натура 2000 

със съвместна среща 
Екипът на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка" LIFE11 

NAT/BG/360 бе гост на Национална служба за защита на природата на Министерството 
на околната среда и водите. Срещата, под надслов „Натура 2000 защитената зона Сакар 
- новият дом на белошипите ветрушки в България!“, инициирана от екипа на „Зелени 
Балкани“, бе по повод предстоящия ден на Натура 2000 - 21 май и 25 години от 
програма LIFE. 

  
 
Спасителният център на „Зелени Балкани“ и проектите на организацията, 

финансирани по програма LIFE на Европейския съюз, бяха символични домакини на 
събитие по случай 25 години от програмата и Директивата за местообитанията и 
мрежата Натура 2000. Спасителният център за диви животни и екипите на двата 
проекта, финансирани от програма LIFE на Европейския съюз ,,Възстановяване на 
белошипата ветрушка" LIFE11 NAT/BG/360  и „Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 
NAT/BG/649“ бяха символични домакини на събитие по случай 25 годишнината на 
програмата и Директивата за местообитанията и мрежата Натура 2000. 
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Фотоконкурс „Балкански Зелен пояс“ 2017. Сдружение „Зелени Балкани“ 

организира фотоконкурс "Балкански Зелен пояс" 2017 като част от общ проект между 
БФБ, „Зелени Балкани“ и Евронатур (Германия) за популяризиране на Европейския 
Зелен пояс. Европейският Зелен пояс формира 12.500 км дълъг паневропейски 
екологичен коридор по протежение на бившата Желязна завеса от Баренцово море на 
север до средиземноморския юг на Европа, съхраняващ изключително биологично 
разнообразие. Балканският Зелен пояс обхваща южната част на Европейския Зелен 
пояс, който се простира на територията на 9 страни. 

 
 

  

 
 

 
Мишеловът Мишо – гост на тържествата по случай 75 годишнината на 
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Националната спортна академия. Мишеловът Мишо, обитател на посетителския кът на 
Спасителния център за диви животни, и любимец на децата, посетители, бе част от 
тържествената програма на тържеството на 75 годишния рожден ден на Национална 
спортна академия. Пред присъстващите над 4000 човека, гости на събитието, Мишо бе 
спокоен и не показа никаква сценична треска. Участието ни бе част от спектакъл, който 
нашите приятели от Бага-Тур показаха на сцената на НДК. 

 
 

             Беглика фест – 2017 г. Благодарение на доброволците на „Зелени Балкани“ през 
2017 г. отново се включихме в провеждането на Беглика фест. Представени бяха 
дейностите ни за опазване на лешоядите, белошипата ветрушка и други редки видове. 
Събрани бяха дарения на граждани, в подкрепа на дейността ни. 
 

2. РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ 
Огромна част от дейностите на „Зелени Балкани“ са свързани с работата с 

доброволци и привличането на повече хора в преки природозащитни активности, за 
възпитание на отношение и отговорност към опазването на околната среда. 
Доброволчеството е играло основна роля в първите години от съществуването на 
организацията, помогнало е за оцеляването ѝ, допринася и сега в не-малка степен за 
изпълнение на ред преки консервационни дейности, особено във важни направления, 
за които няма спечелено финансиране.  

През 2017 г. Центъра бе партньор на Министерството на образованието и 
науката по проект „Студентски практики“. По време на нашето участие в него, над 70  
студента, предимно от Тракийски университет в Стара Загора, преминаха на практика 
при нас. Отделно през лятото имахме младежи от НПГВМ „И.Павлов“ на 
производствена практика, както и студенти по ветеринарна медицина, провеждащи 
задължителния си летен стаж в амбулаторията на Центъра. Вратите ни бяха отворени и 
за чуждестранни студенти от Румъния и Турция, които обучихме на ветеринарна 
медицина за диви животни. 

През 2017 г. СНЦ ,,Зелени Балкани – Стара Загора“ участва в проекта  - 
„Студентски практики – Фаза 1” Проект BG05M20P001-2.002-0001 изпълняван от 
Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ на Европейския съюз. Сдружението участва като 
Обучаваща организация, а негови служители изпълняват функцията на Ментори на 
студентите, които участват в Студентските практики провеждани от Сдружението. 
Реално Сдружението не получава финансови ресурси от този проект, а единствено 
осигурява материална база и институционален капацитет за провеждането на 
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практиките. В рамките на проекта са покрити разходи за възнагражденията на 
менторите, които работят пряко със студентите. 

В Пловдивския офис на сдружението се провеждат и администрират следните 
практики, с участието на студенти от Аграрен Университет – Пловдив и Пловдивски 
университет ,,Паисий Хилендарски" 

1. ,,Администриране, работа на терен, дейности по проекти в СНЦ „Зелени 
Балкани“ от  02.01.2017 до 30.04.2017 г. Общо 7 студента завършват успешно 
студентската практика в този период; 

2. ,,Администриране, работа на терен, дейности по проекти в СНЦ "„Зелени 
Балкани“" – 2017“ от  15.05.2017 г. до 28.07.2017 г. Общо 3 студента завършват 
успешно студентската практика в този период; 

3. Теренна практика в СНЦ „Зелени Балкани“ за опазване на редки видове - 
02.10.2017 - 02.04.2018 г. Общо 17 студента завършват успешно студентската 
практика в този период 

Като Ментори от страна на Сдружението участват следните служители на 
„Зелени Балкани“ имащи подходящо образование, квалификация и опит за 
провеждането на Студентските практики – Градимир Градев, Ирина Кирова, Елена 
Стоева. 

През 2017 година Зелени Балкани - Стара Загора чрез Спасителния център за диви 
животни реализира проект "Млади, зелени надежди", финансиран от Младежка банка. 
Целта на проекта бе да помогнем млади хора, ученици и студенти в областта на екологията, 
аграрните науки и ветеринарната медицина, да придобият нови и да разширят старите си 
знания и умения в областта в която са насочени техните интереси – природа, опазване на 
околната среда, аграрни науки, ветеринарна медицина. 

Бенефициенти по проекта бяха млади хора на възраст от 17 до 25 години – ученици и 
студенти по ветеринарна медицина, екология, биология. Изнесени бяха презентации пред 
най-малко 1000 младежи, а активно по проекта да работихме с избрана група между 10-015 
човека, проявили най-голям интерес по време на презентациите. 

 
3. ИНТЕРНЕТ “ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО”, ЧЛЕНСТВО И ВРЪЗКА С ЧЛЕНОВЕТЕ И 

СЪМИШЛЕНИЦИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 
През 2017 г. „Зелени Балкани“ продължи попълването на информацията в 

официалната си интернет страница, както и в страниците по направления. 
Организацията вече има 9 тематични сайтове по направления, сред които сайт на 
Спасителния център за диви животни, сайтове за опазване на прилепите, 
китоподобните,  хищните птици, НАТУРА 2000, чаплите, червеногушата гъска, 
Поморийско езеро и Посетителския център на езерото. 

В допълнение на това,  общо 12 различни сайта  систематизират информацията 
по актуални или наскоро приключили проекти на организацията. Сред тях са и два 
сайта/панела за проследяване на маркирани със сателитни предаватели лешояди и 
щъркели, които позволяват на заинтересованите да наблюдават движението на 
маркираните птици. 

През 2017 г. социалната мрежа Фейсбук продължи да бъде основен 
инструмент за разпространение на информация сред нашите съмишленици. Към края 
на годината страницата има над 30 663 членове и съмишленици, присъединили се към 
нея в рамките на 7 години от разкриването и през 2010 г Фейсбук профила на 
Спасителния център за диви животни през 2017г. има 11 392 харесвания. Екипът ни 
положи усилия да отговаря своевременно на запитванията и сигналите, подадени на 
фейсбук профилите на Организацията,  както и да споделя различна информация, 
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свързана не само с нашата работа, но и с актуални публични кампании, проекти на 
партньорски организации и др. актуални инициативи. През 2017 г. продължи 
поддържането на профила на Организацията в YouTube, където представихме 
филмите, изработени от „Зелени Балкани“ и различни видеоматериали, свързани с 
дейността ни.  

Въпреки отличните постигнати резултати отчитаме и някои слабости. Поради 
съкращаване на персонала ни, не всички новини бяха преведени на английски език, 
поради което е възможно чуждестранните потребители на сайта ни да пропускат част 
от актуалната информация. Липсата на специално назначени отговорни лица не ни 
позволи да поддържаме постоянна актуализация на всички раздели на сайта ни, като 
не успяхме да обновим информацията за многобройните ни нови проекти, новите 
членове на екипа ни, промените в състава на  УС, новите издания и пр.  

Не можахме да попълним всички празнини по съществуващите вече над 10 
сайта на организацията по проекти/направления, като работата ни в тази насока ще 
продължи през следващите години. Не са попълнени с информация тематичните ни 
страници за опазване на хищните птици и за НАТУРА 2000. Не успяхме да реализираме 
поставената през 2011 г цел и да разширим и представителството си в Социалните 
мрежи, като обхванем нови такива и по този начин подобрим и комуникацията с 
нашите съмишленици. 

И през 2017 г. 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!  

 
4. МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ И РАБОТА С МЕДИИТЕ 
Медиите са незаменим партньор на „Зелени Балкани“ в популяризиране на 

природозащитната идея. По тази причина, както и като неразделна част от концепцията 
ни за прозрачност и публична отчетност при работата ни и през 2017 г. ние активно 
работихме с медиите. Информация за всички дейности на организацията бе 
представяна на интернет страницата ни и в социалната мрежа Фейсбук. За всяко по-
значимо събитие или дейност бяха разпространявани преслистове до регионални или 
национални медии, членове и съмишленици. Представители на медиите бяха канени 
като преки участници в публични кампании, теренни и образователни дейности. 

Като резултат от активната ни работа за връзки с обществеността работата ни 
бе широко отразена както в интернет пространството, така и в електронните и печатни 
медии -  на национално и регионално ниво.  

За съжаление през 2017 г. не можахме да проведем пълен медиен мониторинг 
по всичките ни направления и проекти. Издирени и съхранени бяха основно медийните 
изяви по няколкото проекта, чийто административен капацитет позволява 
провеждането на медийния мониторинг.  

През 2017 г.. в базата ни данни са съхранени 269 медийни изяви. Най-голям 
“дял” имат отразяванията в интернет пространството (това са откритите и съхранени 
интернет публикации, като броят им вероятно е доста по-голям). Сред интернет 
сайтовете публикували информацията за дейността ни има такива на информационни 
агенции, медии, страници „по интереси“, специализирани страници и пр. 

3 репортажа и предавания по националните и кабелни телевизии отразиха 
работата на организацията. Както и над 5 репортажа и участия в радио предавания ни 
помогнаха да популяризираме природозащитните проблеми и доброволчеството в 
СЦДЖ. Сред най-отразяваните аспекти от работата ни бяха програмите за 
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възстановяване на белошипата ветрушка и лешоядите, както и дейността на 
Спасителния център за диви животни. 

Сред медиите, които най-активно ни съдействаха и отразяваха работата ни са: 
интернет сайтът на Коалиция “За да остане природа в България”, Информационна 
Агенция КРОСС, сайтът на Дарик радио, Радио Милена: http://radiomilena.com/, 
Първият български зоопортал:  http://www.zoomania.org/ , сайтът на в. Дневник, сайтът 
Птиците в България: http://www.birdsinbulgaria.org/, bTV, БНТ, БНР, БНР – проглама 
Хоризонт, БНР – програма Христо Ботев, Радио Стара Загора, Радио Благоевград, Радио 
Пловдив, Радио Варна, Радио София, Джаз ФМ, Z-Рок, Радио Фокус, Радио Дарик, VTV, 
ТВ Стара Загора, Нова Българска Телевизия, Телекабел Пазарджик, BBT, Хоби ТВ, БНТ 2, 
ТВ 7, TV Trakia, ТВ Европа, ПОТВ, TV Туида +, PRO.bg,  МАКСКОМ, вестниците: Труд, 24 
часа, Старозагорски новини, Сега, Телеграф, Твоят ден, Бизнес поща, Стандрат, Марица, 
Крайморска искра, списание GEO.  

Отзвук сред международните медии имаха няколко инициативи на „Зелени 
Балкани“, сред които проекта ни за опазване на лешоядите и белошипата ветрушка. 

Използваме случая още веднъж да благодарим на всички журналисти, които с 
отразяването на дейността ни, допринесоха за популяризирането на 
природозащитната идея. 

 
4. ПУБЛИКАЦИИ/ИЗДАНИЯ 

  
През 2017г. бяха издадени следните издания, които бяха разпространени сред целевите 
групи на организацията, с което значително допринесоха за повишаване на обществената 
информираност за целевите ни видове. 
 
 
Издание Тираж Проект 

Календар, пирамидка за 2017 г. - календар 800 LIFE14 NAT/BG/649 

Полеви формуляр 20 LIFE14 NAT/BG/649 

Пъзел  200 LIFE14 NAT/BG/649 

Тениски LIFE14 NAT/BG/649 60 LIFE14 NAT/BG/649 

Брошура/дипляна с лешояди 1000 LIFE14 NAT/BG/649 

Разделител/ календар за 2018г. 1000 LIFE14 NAT/BG/649 

Разделител/ календар за 2018г. 1000 LIFE14 NAT/BG/649 

Календар/ планер за 2018г. 500 LIFE14 NAT/BG/649 

Информационен лист по проект LIFE14 NAT/BG/649 2000 LIFE14 NAT/BG/649 

Бланки/ присъствени списъци   LIFE14 NAT/BG/649 

Плакат/ календар 2018г.  500 LIFE14 NAT/BG/649 

Плакат по проект LIFE14 NAT/BG/649 500 LIFE14 NAT/BG/649 

Добри примери за обезопасяване на рискови за птиците 
елементи от електро-разпределителната мрежа 

1000 LIFE 11 NAT/BG/360 

Белошипите ветрушки от близо 580 LIFE 11 NAT/BG/360 

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

150 LIFE 11 NAT/BG/360 

Демонстрационен и информационен център защитена зона 
"САКАР"  

500 LIFE 11 NAT/BG/360 
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Белошипита ветрушка от близо- Спасителен център за диви 
животни- дейности и резултати по проект "Възстановяването на 
белошипата ветрушка" LIFE 11 NAT/BG/360 

1000 LIFE 11 NAT/BG/360 

Методи за маркиране на белошипи ветрушки. Да проследим 
завръщането на един изчезнал сокол 

1000 LIFE 11 NAT/BG/360 

Белошипите ветрушки от близо 1870 LIFE 11 NAT/BG/360 

Календар 2017 Белошипите Ветрушки 1950 LIFE 11 NAT/BG/360 

Greater chance for Lesser Kestrel (Falco naumanni) in Bulgaria- 
Lesser Kestrel recovery LIFE 11 NAT/BG/360 

500 LIFE 11 NAT/BG/360 

Дипляна Белошипата ветрушка 435 LIFE 11 NAT/BG/360 

Програмата за развитие на селските райони, в България (2014 – 
2020), възможност за опазване на белошипата ветрушка 

500 LIFE 11 NAT/BG/360 

Възстановяване на белошипата ветрушка- обобщен отчет 1000 LIFE 11 NAT/BG/360 

 
 

6. ПАРТНЬОРИ 
 

Организациите и институциите, които ни гласуваха доверие през годините: 
Международни и чуждестранни НПО, институции и организации: 

 Програма по околната среда и действията по климата LIFE на ЕК; 

 Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз; 

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

 Фонд за Европейско природно наследство (EURONATUR); 

 Глобален екологичен фонд – GEF; 

 Световна банка; 

 Световен фонд за дивата природа – World WildLife Fund - WWF с неговите; 
международни и национални организации: WWF International –Дунавско-
карпатска програма, WWF – Австрия, WWF – Германия - Институт по заливните 
гори, WWF – Гърция, WWF – Дания; 

 Немското Федералното министерство на околната среда, природозащитата и 
радиационната безопасност (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherhei); 

 Федералната Агенцията по околна среда - Германия / Federal Environment 
Agency - Germany (Umwelt Bundes Amt – UBA); 

 Федерална Агенция за опазване на природата - Германия / Federal Agency for 
Nature Conservation - Germany  (Bundesamt für Naturschutz – BfN); 

 Германска Федерална Фондация за околна среда (Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt - DBU); 

 Комитет срещу убийства на птици (Komitee gegen den Vogelmord e.V. (The society 
Against Bird Huting); 

 Британски тръст доброволци за консервация (BTCV); 

 Франкфуртското зоологическо дружество (Frankfurt Zoological Society); 

 Лондонско зоологическо дружество; 

 Фондацията за черния лешояд (Black Vulture Conservation Foundation); 

 Централна и източно европейска работна група за биологичното разнообразие 
(CEEweb for Biodiversity); 

 Посолството на кралство Холандия в България - офиса на земеделското аташе; 

 Посолство на Ирландия в България;  
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 Демократична комисия към посолството на САЩ в България; 

 Посолство на Испания в България и Консула на Посолството г-н Хосе Луис Диес;  

 Международна природозащитна мрежа;  

 Българо-британско дружество за приятелство; 

 Milvus Group – Румъния; 

 Дружество на екологистите в Македония (DEM); 

 EagleEye; 

 Парк за птици Валсроде -  Vogelpark Walsrode Fonds GmbH; 

 Фондацията на Парка за птици – Валсроде; 

 International Wildlife Consultants (UK) Ltd; 

 Environmental Agency - Abu Dabi; 

 ACCOBAMS Секретариат, Black Sea Council for Marine Mammals – BSCMM; 

 Storch Schweiz; 

 Ciconia; 

 Vogelwarte Schweiz; 

 Дирекция на Природен Парк “Делтата на река По” Емилия–Романя – Италия; 

 Българо-британско дружество за приятелство (British-Bulgarian Friendship 
Society);  

 The Bat Conservation Trust; 

 Фондация Ставрос Ниаркос;  

 Фонд за диви животни към Зоопарк Амерсфоорт, Холандия  (DierenPark 
Amersfoort Wildlife Fund); 

 Зоопарк Мюнстер, Германия (Allwetterzoo Munster); 

 Фонд за опазване на видовете на Мохамед бин Зайед  (The Mohamed bin Zayed 
Species Conservation Fund); 

 ЗАД „Армеец“; 

 Мтел Еко Гранд; 

 Контур Глобал ТЕЦ 3; 

 Българо-швейцарска програма за сътрудничество; 

 Зоопарк Злин, Чехия / Zlin Zoo;  

 Програма „Ти и Lidl за по-добър живот“; 

 OceanCare, Швейцария; 

 Lidl; 

 „СОКОТАБ“ ЕООД; 

 Stichting Wildlife; 
 

 
Национални  

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

 Министерство на околната среда и водите (МОСВ); 

 Националната служба за защита на природата (НСЗП); 

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

 Изпълнителна  агенция по горите (ИАГ); 

 Регионалните инспекции по опазване на околната среда и води (РИОСВ); 

 Регионалните дирекции по горите (РДГ); 

 Държавни горски стопанства (ДГС); 



Годишен отчет 2017 г 
 

58  

 Дирекции на националните и природните паркове в България; 

 Изпълнителна агенция по околната среда; 

 Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури; 

 Национална ветеринарно-медицинска служба; 

 Басейнови дирекции за управление на водите; 

 Програма “Младежта в действие” на Национален център “Европейски младежки 
програми и инициативи” към МС (НЦЕМПИ); 

 Национално ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в 
България”; 

 Асоциация на парковете в България; 

 Българска орнитологична централа;  

 Коалиция “За да остане природа в България”; 

 WWF – Дунавско-Карпатска програма – България;  

 Фонд за дивата флора и фауна; 

 Дружество за защита на хищните птици; 

 СДП “Балкани”; 

 Българско дружество за защита на птиците – БДЗП; 

 Българска фондация “Биоразнообразие”; 

 Екологично сдружение “За Земята”;  

 Информационен и учебен център по екология; 

 Сдружение “Агролинк”; 

 Сдружение “Природа на заем”; 

 Сдружение Гражданска група “Природен фонд”; 

 Център за изследване и защита на прилепите към НПНМ – БАН; 

 Българско херпетологично дружество; 

 Българско дружество по фитоценология 2001; 

 Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ); 

 Съюз за защита на Родопите; 

 Фондация Гражданска група “Льо Балкан”; 

 Фондация “Геа – Челония”; 

 Българска асоциация за алтернативен туризъм; 

 Институт Отворено общество, София; 

 Фондация Работилница за граждански инициативи; 

 Програма достъп до информация; 

 Български център за нестопанско право; 

 Фондация за рехабилитация на слепи; 

 Сдружение Медии с човешко лице; 

 Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции Кърджали;  

 Гражданска група “Граждани за Рила”; 

 Гражданска група „За Витоша“; 

 Гражданска група “Да спасим Иракли”; 

 Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Ив. И. Павлов“ – Стара 
Загора; 

 Тракийски университет – Стара Загора; 

 Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”;  

 Ветеринарни клиники д-р Цеков; 

 Регионален природонаучен музей – Пловдив; 
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 Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора; 
Регионален исторически музей – Стара Загора; 

 Gorichka.bg;   

 Първи Български Зоопортал - www.zoomania.org; 

 Български дарителски форум; 

 Фондация Помощ за благотворителността в България;  

 Лукрат; 

 Виваком; 

 М-тел; 

 Миазоо - www.miazoo.com. 
 
Общини – Община Пловдив, Община Стара Загора, Община Нова Загора, Община 
Раднево, Община Марица, Община Димитровград, Община Асеновград, Община 
Раковски, Община Поморие, Община Тунджа, Община Свиленград, Община Елхово, 
Община Болярово, Община Средец, Община Ивайловград, Община Кнежа и др.   
Областни администрации – Стара Загора, Пловдив, Сливен 
Кметства - Кметство – с. Белозем, Кметство с. Конуш 
Читалище “Просвета” – с. Белозем, Читалище “Марица” – с. Райново  
Медии – bTV, БНТ, БНР, VTV, ТВ Стара Загора, Нова Българска Телевизия, Телекабел 
Пазарджик, BBT, ТВ 7, TV Trakia, ТВ Европа, ПОТВ, TV Туида +, PRO.bg,  МАКСКОМ 
телевизия Загора ,; вестниците: Дневник, Труд, 24 часа, Старозагорски новини, Сега, 
Телеграф, Твоят ден, Бизнес поща, Марица, Крайморска искра, Черноморски фар, 
Национална Бизнеспоща, Информационна Агенция КРОСС, Дарик радио, БНР, Радио 
Стара Загора, Радио Благоевград, Радио Пловдив, Радио Милена, сайтът на Коалиция 
“За да остане природа в България”, Първият български зоопортал:  
http://www.zoomania.org/, сайтът на в. Дневник, сайтът Птиците в България: 
http://www.birdsinbulgaria.org/ и много, много други! 
Училища и детски градини в цялата страна!  
 

7. ДОБРОВОЛНИ СЪТРУДНИЦИ 
Специални и дълбоки благодарности екипът на “„Зелени Балкани“” изказва на 

своите доброволни сътрудници, без които дейностите ни през 2017г. нямаше да са 
толкова ползотворни, а организацията нямаше да е това, което е! 

Благодарим на десетките доброволци от цялата страна, които не са поименно 
упоменати тук, но с дейността си подпомогнаха “„Зелени Балкани“” и 
природозащитното движение в България! Изказваме им най-искрена и дълбока 
благодарност, че подкрепиха нашата дейност! 
 

8. ДАРИТЕЛИ 
Изказваме благодарност и на дарителите на Организацията, сред които: 
Руско Петров Петров, Каталист България,  Симеон Ангелов Марин, Андреана 

Василева Дичева, Христина Иванова Клисурова, Диана Павлова - "Калистратов Груп" 
ООД, Мариела Матеева Загорска, Иванка Асенова Личева, Янко Янков, Яна Грозева, 
Павел Кунчев - Фондация TimeHeroes, Петя Маркова,  Николай Георгиев, Станимира 
Рангелова Делева, Костадин Марков, Мария Ангелова Зантова - Комунал ООД, Аделина 
Славова, Татяна Аврамова, Мария Александрова Тарийска, Жеко Димитров Найчов, 
Марин Петков Бордж, Мартин Монов, Лиляна Петрова, Мирела Вълкова, Жереми Жан 
Тушар, Златка Николова. 

http://www.zoomania.org/
http://www.greenbalkans-wrbc.org/www.miazoo.com/
http://www.birdsinbulgaria.org/
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Спасителен център за диви животни: 
Гергана Брюел, Грозданка Русева Стамова, Юлиана Георгиева, Петя 

Парашкевова, ДПП Врачански Балкан, Фондация помощ за благотворителността в 
България, Татяна Димитрова, Роззи Травел ЕООД, Зорница Панайотова, Шуерм Колева, 
Жанета Иванова Илиева, Мартин Монов, Симеон Иванов, Марин Петков, Иво Величков 
Наев, Аделина Славова, Костадин Маринов, Жеко Димитров, Павлина Стефанова, 
Жереми Жан Тушар, Мирела Вълкова, Цветелина Макн, Дарън Уикс, Лиляна Петрова, 
БДЗП, Станислава Апостолова, Диана Иванова Гергова, Люба, Петър Емил, 
Митеви,Изабела Стефанова Царска, Диана Василева Павлова, Трендафил Руменов 
Танк, Грозданка Русева Стамова, Илиян Георгиев Илиев, Мария Ангелова Зантова, 
Людмил Антонов,  служителите на КонтурГлобал, участници в кампанията за 
дарителство по ведомост, ЗАД „Армеец“. 

 
Благодарим на  платилите своя доброволен членски внос за 2017г.:  
СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“:  
Симеон Марин  

Златка Николова  

Иван Златков Камбуров 

Мария Александрова Тарийска 

Ивелин Иванов Иванов 

Руско Петров Петров 

Ангелина Талева Талева 

Станислав Пламенов 
Людмил Антонов  
Николай Стоянов 

 
СНЦ „Зелени Балкани“ : 
Николай Стоянов 

Симеон Марин 

Милена Цървенкова 

Джустина Селвели 

Златка Николова 

Христо Николов 

Илиян Николов 

Галя Младенова 

Николай Гигов 

Милена Симеонова Шиновска  

 


