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СЪДЪРЖАНИЕ:



 “Зелени Балкани” е основана през далечната 1988 г. като една от първите прояви 
на демократичното гражданско общество. Организацията се заражда като гражданско 
“движение” в следствие на протеста на студенти срещу неконтролируемото използване на 
родентициди, причинило измирането на стотици птици и други животни от редки видове. 
Движението си поставя за цел да работи за опазване на биоразнообразието на България и 
Балканите и за развитието на природозащитното законодателство, политики и мислене. От 
тогава до момента – близо 23 години, “Зелени Балкани” се разви като една от най-дейните и 
авторитетни организации в страната. През този период организацията е осъществила над 150 
проекта, насочени към опазването на редки видове и техните местообитания, изграждането и 
развитието на българското природозащитно законодателство и политики, на националната 
екологична мрежа, екологично образование, развитие на капацитети за опазване на природата и 
пр. „Зелени Балкани” се ползва с доверието на десетки свои донори и партньори и на близо 4500 
български граждани – членове-съмишленици на организацията.

ВЪВЕДЕНИЕ

 Спешни мерки за възстановяване и 
консервация на видове и местообитания с европейска 
значимост в комплекса от защитени природни 
територии на Поморийско езеро – 
СНЦ “Зелени Балкани” 

 Консервационни дейности за целеви 
видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа 
ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните 
им местообитания в България - СНЦ “Зелени Балкани 
– Стара Загора”

 Опазване популацията и местообитанията 
на планинския кеклик (Alectoris graeca craeca) в 
България – СНЦ “Зелени Балкани - Стара Загора” е 
партньор на бенефициента на проекта: Национално 
ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и 
риболовците в България”.

 Възстановяване на местообитанията 
от европейско консервационно значение на 
територията на община Марица - СНЦ “Зелени 
Балкани” е партньор на бенефициента на проекта: 
Община Марица. Проектът е прекратен поради 
незаинтересованост на основния бенефициент 
Община Марица. 

 Поморийско езеро – консервация, 
възстановяване и устойчиво управление – 
СНЦ “Зелени Балкани”

 Ежегодна издръжка на Спасителен Център 
за диви животни (рехабилитация, размножаване и 
връщане в природата на редки животни), гр. Стара 
Загора за периода 2010 г. - СНЦ “Зелени Балкани 
– Стара Загора”

 Възстановяване и поддържане 
местообитания на световно застрашени видове 
- царски орел, лалугер, сухоземни костенурки. 
Подпомагане на местни общности и структури 
в района на Европейския Зелен Пояс - обмяна 
на знания и опит с британски доброволци, чрез 
изпълнение на практически проект – 
СНЦ “Зелени Балкани – Стара Загора”

 Опазване на местообитанията на царския 
орел в Зеления Пояс, чрез управления на ключови 
местообитания и подкрепа на местни структури – СНЦ 
“Зелени Балкани – Стара Загора” 
 

ДЕЙНОСТИ НА “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ” ПРЕЗ 2010

 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”.

През 2010 година “Зелени Балкани” реализира следните проекти:

 Дългосрочни консервационни мерки за 
опазването на световно застрашения Царски орел (Aq-
uila heliaca) в основния му ареал на разпространение 
на Балканския полуостров - СНЦ “Зелени Балкани 
– Стара Загора”

 Подпомагане и управление на лалугерови 
колонии в района на НП Централен Балкан, като част 
от реинтродукцията на ловен сокол (Falco cherrug)  в 
района - СНЦ “Зелени Балкани – Стара Загора”

 Белошипата ветрушка - без минало, но 
с бъдеще - първи стъпки за връщането на вида в 
България - СНЦ “Зелени Балкани – Стара Загора”

 Възстановяване на популациите на едрите 
видове европейски лешояди в България – СНЦ 
“Зелени Балкани – Стара Загора”

 Зелени идеи за зелени дейности 
– популяризиране, създаване и развитие на 
емблематичен модел устойчиво ползване на 
природните ресурси - СНЦ “Зелени Балкани – Стара 
Загора”

 Дивите животни компостират - 
СНЦ “Зелени Балкани – Стара Загора”

 Обучение за фото-идентификация на 
китоподобни - СНЦ “Зелени Балкани – Стара Загора”

 Изграждане на мрежа за мониторинг на 
изхвърлени китоподобни и за оценка на техния 
приулов - СНЦ “Зелени Балкани – Стара Загора”

 Билатерален немско-български проект: 
Опитът на Германия при транспониране на 
правовите норми на ЕС: НАТУРА 2000 - управление и 
финансиране –СНЦ “Зелени Балкани – Стара Загора” 

 Мониторинг на прилепното биоразнообразие 
- индикатори за устойчиво развитие в Централна и 
източна Европа – СНЦ “Зелени Балкани – Стара 
Загора” 
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І. ПРОЕКТИ И ДОНОРИ



През 2010г. дейностите на Зелени Балкани бяха подкрепени от:

 Финансов механизъм LIFE+ към Европейската Общност 

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

 Оперативна програма околна среда 2007-2013 (Европейския фонд за регионално 
развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез 
Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”)

 Франкфуртско Зооложко Дружество (FZS)

 Лондонско Зооложко Дружество 

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

 Фонд за Европейско природно наследство (EURONATUR)

 Посолството на кралство Холандия в България - офиса на земеделското аташе

 Глобален екологичен фонд - GEF, чрез Световна банка

 Британски тръст доброволци за консервация (BTCV)

 International Wildlife Consultants (UK) Ltd

 Environmental Agency - Abu Dabi

 Фондация “Помощ за благотворителността в България”

 Немска федерална агенция по околна среда (DBU)

 Фондацията на Парка за птици – Валсроде 

 ACCOBAMS Секретариат, Black Sea Council for Marine Mammals – BSCMM

 Служителите на Райфайзен банк чрез дарителската програма
  “Избери, за да помогнеш”

 Български дарителски форум

 Лукрат

 Виваком

 Програма за малки проекти (ПМП) на Глобалният екологичен фонд (ГЕФ)

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

  
  

  
  

О
тч

ет
 н

а
 “

З
Е

Л
Е

Н
И

 Б
А

Л
К

А
Н

И
” 

за
  
2
0
1
0

 

2



ІІ. КОНСЕРВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
      През 2010 г. Организацията продължи своята работа по основните програмни направления и дългогодишни 
консервационни програми.

1. КОНСЕРВАЦИЯ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ

1.1. ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО

 Поморийско езеро е един от приоритетните райони на работа на “Зелени Балкани”. Опазването на една от най-
значимите влажни зони по Черноморското крайбрежие е обект на дългогодишна консервационна програма, стартирала през 
1996 г. През годините Организацията инвестира, чрез своите донори, огромни средства и усилия за опазване на уникалното 
биоразнообразие на езерото и за предотвратяване на неговото застрояване.

 Програмата на “Зелени Балкани” за Поморийско езеро през 2010 г. бе подкрепена в рамките на два 
основни проекта:
 Проект „Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска 
значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро” по Договор № 58301-С-009, 
Приоритетна ос 3 – “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България”, ОП 
“Околна среда 2007-2013 г.”, BG161PO005/08/3.0/01/05 и
 Проект “Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление” финансиран от 
Глобалния екологичен фонд (GEF) и Световна банка (World Bank).

1.1.1. Проект “Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление” финансиран 
от GEF и World Bank

 През 2010 г. “Зелени Балкани” приключи 
изпълнението на проекта, който стартира през 2005 г. и се 
изпълняваше в партньорство с МОСВ и Община Поморие. 
Основната цел на проекта бе да подкрепи устойчивото 
управление на Поморийско езеро и екосистемата от 
влажни зони, чрез подпомагане на дейности за опазване и 
възстановяване на биологичното разнообразие и устойчиво 
ползване на природните ресурси.

Работата по проекта се осъществи в рамките на следните 
основни компоненти:

 Разработване на План за управление на 
Поморийско езеро - през 2010 г. екипът изготвящ Плана 
за управление на Поморийско езеро, приключи работата 
си в съответствие със заданието за изготвяне на Плана. 
През месец януари бе проведено Обществено обсъждане 
на проекта на Плана за управление и той беше внесен в 
МОСВ. След период на преглед същият беше върнат за 
преработка през месец август 2010 г. Екипът на “Зелени 
Балкани” и авторският колектив продължиха с работата по 
отстраняване на забележките по плана. 

 Изграждане на Посетителски Център за 
Поморийско езеро - през 2010 г. беше изградена сградата 
на „Посетителски център Поморийско езеро”. Тя е 
разположена на брега на езерото в непосредствена близост 
до Музея на солта. Идеята е Центърът да играе ролята, 
както на посетителска, туристическа дестинация, така и 
на “полева станция” за проучване и опазване на езерото. 
Дейностите, които Центърът трябва да подкрепи включват: 
мониторинг на биоразнообразието, хидромониторинг, 

консервация на редки и защитени видове и природни 
местообитания, възстановителни дейности, проучване 
на биоразнообразието, изграждане и подобряване на 
малка екотуристическа инфраструктура в района на 
езерото, развитие на екологичен туризъм, изпълнение на 
информационни и образователни дейности, прилагане 
на природозащитното законодателство, изпълнение на 
различни природозащитни проекти и програми, изграждане 
на международни партньорства с други влажни зони. 

 Официалното 
откриване на 
Посетителски център 
“Поморийско езеро” 
стана на 10.06.2010 
г. в присъствието на 
Директора на Световна 
банка за България г-н 
Флориан Фихтл, Кмета 

на Община Поморие – 
инж. Петър Златанов, Директора на РИОСВ-Бургас – Бойчо 
Георгиев и много други гости. Тома Белев – Председател 
на Управителния съвет на “Зелени Балкани” пожела 
успешна работа на центъра и прочете поздравителен 
адрес, изпратен от Вицепрезидента на България - г-н Ангел 
Марин.
Откриването на Центъра бе част от националните 
чествания на международната година на биологичното 
разнообразие. 
 През 2010г. сградата на Центъра бе оборудвана и 
прие своите първи посетители.
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1.1.2. Проект „Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска 
значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро” 
Договор № 58301-С-009, Приоритетна ос 3 – “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в 
Република България”, ОП “Околна среда 2007-2013 г.”, BG161PO005/08/3.0/01/05.

 През 2010 г. СНЦ “Зелени Балкани” продължи 
изпълнението на проектните дейности, в следните 
направления:

 Възстановяване на гнездови местообитания 
на редки и колониално гнездещи водолюбиви видове 
птици (изграждане на изкуствен остров). Осъществени 
са:

 Изграждане на земно-насипен остров - 
изготвени са тръжни документи за избор на изпълнител. 
Документите са изпратени за съгласуване до ПК на МЗ на 
ОПОС, получено е становище и са отразени направените 
забележки.

 Мерки за стимулиране загнездването и заемане 
на новото местообитание от целевите видове – проучен е 
световният опит в това направление. Изготвено е техническо 
задание и е сключен договор с изпълнител за изготвяне 
на макети на рибарки. Целта на макетите е  да привлекат 
гривестите рибарки да заемат земно-насипния остров, 
който ще се изгражда.

Мерки за опазване на гривестата рибарка в извън-
гнездовия й ареал на Поморийско езеро.
Осъществени са следните дейности:

 Опръстеняване – доставени са цветни 
пластмасови пръстени от Полша. Пръстените са 
регистрирани в Европейския координационен център 
за опръстеняване на птици – EURING и Българска 
Орнитологична Централа. През месец юни 2010 г. са 
опръстенени общо 50 млади птици от колонията гривести 
рибарки. Интересно е последвалото наблюдение през 
месеците октомври и ноември на една от маркираните птици.

 Поставяне на предаватели - първоначално в 
проекта е планирано поставянето на сателитни предаватели, 
но за съжаление все още не са налични на пазара 
предаватели с толкова малък размер. Ето защо сателитните 
предаватели бяха заменени с радио предаватели. В момента 
се осъществява проследяване на птиците.

Опазване на приоритетни крайбрежни и халофитни 
местообитания и крайбрежни пясъчни дюни 
– почистване от твърди битови и строителни отпадъци 
- изготвено е задание и са картирани териториите, върху 
които са пръснати битовите и строителни отпадъци. 
Заданието ще бъде използвано през 2011 г. от специално 
наета за целта фирма, която да осъществи дейностите 

Дейности по информационно обезпечаване и 
подобряване на посетителската инфраструктура

 
 Оборудване 
и обзавеждане 
на Посетителски 
център 
“Поморийско 
езеро” - в рамките 
на тази дейност е 
оборудван напълно 
Посетителския 

център “Поморийско езеро”. Изготвена е интерактивна 
експозиция, представяща биоразнообразието на езерото. 
Закупени са мебели за обзавеждането на Центъра. Поръчано 
и доставено е аудио-визуално и компютърно оборудване. 
Разработен е интерактивен сайт, представящ редките видове 
растения и животни.

 Планиране и изграждане на познавателни 
екотуристически маршрути - изготвено е задание за 
създаването на познавателни екотуристически маршрути 
на територията на езерото. Изготвени са информационни 
табели за два еко-маршрута - ботанически и орнитологичен. 
Допълнително са изготвени и табели за обща ориентация 
в района на Поморийско езеро - с карти и обозначени 
маршрути. Познавателните маршрути са представени на 
интерактивния сайт на Центъра и са популяризирани пред 
медиите и обществеността.

Дейности по публичност и информация 
за проекта – целта на дейностите е да се 
популяризира природозащитното значение 
на Поморийско езеро, като неделима част 
от политиката ни за неговото дългосрочно 
опазване. В тази връзка бяха осъществени 
следните дейности:

 Изработване на информационни табели и пана 
за проекта - изготвени са две информационни табели, 
представящи проекта.

 Работа с медиите - редовно са изготвяни и 
изпращани съобщения до медиите за различните проектни 
дейности. Това допринесе дейностите за опазване 
на Поморийско езеро да са едни от най-отразяваните 
направления от работата ни. 

 Изготвяне на страница за проекта към уеб-
сайта на “Зелени Балкани”  - изготвен е уебсайт за 
Поморийско езеро и проекта: http://www.greenbalkans.

org/pomorielake/index.php?c_
lang=1, информацията, на 
който редовно се обновява. 
В допълнение на това е 
изготвен и тематичен уебсайт 
на Посетителския център за 
Поморийско езеро, който се 
използва и на интерактивното 

табло в самия център: www.greenbalkans.org/pomoriecenter/.  

1.1.3. Международна работна ваканция на Поморийско езеро - 2010г.
Дейността е описана в раздела “Международни работни ваканции” 

  
  

  
  

О
тч

ет
 н

а
 “

З
Е

Л
Е

Н
И

 Б
А

Л
К

А
Н

И
” 

за
  
2
0
1
0

 

4



 През 2010г. екипът 
на “Зелени Балкани” проведе 
традиционната експедиция 
по река Дунав, като 
пропътува участъка Видин 
– Силистра с моторна лодка.  
 Основната цел на 
експедицията е мониторинг 
на състоянието на чапловите 

колонии по реката, на гнездовата популация на морски 
орел и на орнитофауната, като цяло. 
 Като цяло 
колониите на 
чаплови птици и 
корморани, известни 
от предишните години 
са се запазили, като 
има известни промени 
в броя на гнездящите 
птици. По-значителна 
промяна има в две 
от тях, където вече не гнездят малки бели, нощни 
и гривести чапли и малки корморани и са останали 
само големите корморани. Вероятно птиците са 
се преместили на друго място (възможно е и на 
територията на Румъния). Открита е и една нова 
колония на чапли и корморани и едно ново гнездо 
на морски орел, разположено на румънски остров. 
Интересни са и наблюденията на гнездо на бухал и 
гнездо на късопръст ястреб.
 През тази година значително по-малко са 
регистрираните случаи на бракониерски риболов (в 
сравнение с предишни години).
По отношение на крайречните местообитания, 
негативно влияние имат множеството укрепвания 
на брега с бетонни и каменни насипи, както и 

унищожаването на естествените крайречни гори и 
замяната им с плантации от хибридни тополи (този 
проблем съществува от няколко десетилетия). 
Впечатление на екипа направи и голямото 
трансгранично замърсяване в района на Никопол 
- Турну Магуреле, причинено от индустриални обекти в 
Румъния. 
 Дейностите на “Зелени Балкани” в района 
на река Дунав продължават. Идеите ни са за 
провеждането на трансгранични експедиции, които 
да позволят и проучването на румънските острови и 
изграждането на пълна картина за биоразнообразието 
в този участък на  реката. Подготвяме и публикация, 
която обобщава данните от проучванията до момента. 

 Екипът на “Зелени Балкани” благодари на 
всички институции и организации, оказали подкрепа 
за проучването и опазването на река Дунав – WWF 
Дунавско-Карпатска програма, ПРООН, Посолството 
на Кралство Холандия в България, Регионален 
екологичен център, Корпус на мира, EECONET Action 
Fund и др. Благодарим също така на служителите 
на Гранична полиция и на Морска администрация за 
оказваното през годините съдействие.

1.2. РЕКА ДУНАВ

 “Зелени Балкани” е пионер по отношение дейностите за опазване на река Дунав, които започват в началото на 90-те 
години, съвместно с WWF-DCP и са насочени към опазване биоразнообразието на реката, влажните зони по поречието й и 
крайречните заливни гори. Благодарение на дейностите на “Зелени Балкани” в района са обявени почти всички съществуващи 
защитени територии по реката, сред които ПП “Персина” и ЗМ “Калимок-Бръшлен”, осъществени са множество проекти и 
дейности, както и експедиции за проучване и мониторинг на биоразнообразието.

1.2.1. Разработена и представена за разглеждане от МОСВ „Концепция за проект „Калимок-Бръшлен”

 Най-големият консервационен проект в България, финансиран от ГЕФ 
през периода 2002 – 2008 г. не постигна планираните цели по отношение 
на територията “Калимок-Бръшлен”. По този повод “Зелени Балкани” 
организира експедиция за оценка на грешките и резултатите от проекта. И 
трите основни цели на проекта за възстановяване на гнездови хабитати, 
подпомагане размножаването на рибата и намаляване на еутрофикацията са 
компрометирани. Тази ситуация наложи разработването на нова концепция за 
управление и възстановяване на “Калимок-Бръшлен”. Концепцията предлага 
цялостен подход за управление на влажната зона, предвиждащ:

 Отваряне и трайно поддържане на 1000-1500 дка водни огледала и изкуствено стимулиране на няколко 
колонии;
 Отваряне на водни пътища с дължина 14-16 км., които да се използват за мониторинг и туризъм; 
 Въвеждане на система за устойчиво финансиране на всички разходи по поддръжка на водните 
огледала, водните пътища и като цяло сукцесията, както и управление на хабитатите и гнездовите колонии. 
Схемата включва и постоянна издръжка на персонал от 3 до 4 човека и сезонен персонал от 3 човека.
 За постигането на тези цели концепцията предвижда изграждане на инсталация за преработка на тръстика и 
производство на биогаз. Концепцията е внесена за разглеждане в Министерството на околната среда и водите, 
с цел управлението на влажната зона да се предостави на “Зелени Балкани”, като част от дългосрочната ни 
програма за опазване на влажната зона.

1.2.2. Експедиция по река Дунав
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1.3. РЕКА МАРИЦА

 Опазването на биологичното разнообразие по река Марица е една от първите консервационни 
програми на “Зелени Балкани”. Като част от нея през 2010 г. Организацията изготви концепция за 
проектопредложение, с което Община Марица кандидатства пред Оперативна програма “Околна среда”. 
Проектът „Консервация и възстановяване на местообитания с европейско консервационно значение на 
територията на община Марица” предвиждаше на 1300 дка общински земи да бъде възстановена влажна 
зона (780 дка) и изграждане на биокоридор (130 дка). 

Основните направления от проекта са: 

 Възстановяване на зимовни и гнездови местообитания на черен щъркел, голям воден бик, блатна 
сова и още десетки други видове с висок природозащитен статус.  
 Възстановяване на равнинни гори на площ от 200 дка и изграждането на биокоридор, свързващ две 
НАТУРА 2000 зони. Възстановяването включва разработването на нова за страната концепция.
За съжаление по редица административни и организационни причини, изпълнението на проекта от страна 
на Община Марица бе преустановено и въпреки усилията на “Зелени Балкани” процедурата за изпълнение 
на проекта е прекратена, а средствата по него няма да бъдат използвани от Общината за постигане на 
природозащитните цели.

Експедиция по река Марица

 През 2010г. въпреки липсата на целево финансиране и 
подходящо оборудване традиционната експедиция по река Марица 
на “Зелени Балкани” се проведе благодарение на доброволците 
на организацията. Събрана е информация за орнитофауната и 
биоразнообразието по реката.

1.4. ГОРИ

 “Зелени Балкани” още при своето създаване идентифицира опазването 
и устойчивото управление на горите като основен свой приоритет. Проблемът с 
опазването на горите е особено обострен през последните години, което е свързано 
с бракониерството и закононарушенията и наличието на корупционни практики. 
Към това през последните години се прибави и един от най-значимите проблеми за 
природозащитата в България - заменките на държавни и общински гори с национално 
природозащитно и ландшафтно значение и преминаването им в частни ръце – с цел 
експлоатация и застрояване. 

  Като основен принос в това направление през 2010 г. можем да отчетем 
работата си по Кампанията “Обща кауза”, целяща популяризиране на 
проблема със заменките и като конкретно решение – връщане на “заграбените” 
от държавата земи. 
 За съжаление през 2010 г. Организацията не разполагаше с експертен и 
финансов потенциал за разследване на конкретни случаи на бракониерство, 
закононарушения и корупция 

в системата на горите. Като гражданска организация, 
ние продължаваме да приемаме десетки сигнали от 
граждани от цялата страна, както и консултирането им 
за подготовка и насочване на сигналите. Организацията 
обаче не разполагаше през 2010 г. със средства и 
експерти за провеждане на мащабни разследвания по 
темата. Този факт е отчетен като един от недостатъците 
на работата на организацията през последните години 
– не само заради високото природозащитно значение 
на горите, но и заради очакванията на гражданите, 
спрямо организацията.
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2. КОНСЕРВАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕДКИ И ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ И ТЕХНИТЕ 
МЕСТООБИТАНИЯ

2.1. ЛЕШОЯДИ

 Опазването и възстановяването на популациите на лешоядните птици е един от 
приоритетите в консервационната програма на “Зелени Балкани”. Лешоядите изпълняват 
незаменима екосистемна функция, като се хранят с трупове на умрели животни и по този 
начин възпрепятстват разпространението на заразни болести. Въпреки това, до неотдавна 
в страната ни са считани за “вреден дивеч”, което е една от основните причини за сриването 
на популациите им. Допълнително за това са допринесли изчезването на пасищното 
животновъдство (осигурявало основната им хранителна база), незаконното използване 
на отровни примамки срещу наземни хищници, бракониерството и унищожаването на 
местообитанията им.
 От четирите вида лешояди, които са се срещали естествено в дивата природа на 

България – брадат, черен, белоглав и египетски, два се считат за напълно изчезнали като гнездящи в страната. Последният 
брадат лешояд е отстрелян над Сливен през 1972, а последното доказано гнездене на черен лешояд в страната е от 1992 г. 
Едновременно с това, брадатият лешояд се счита за символ на Българската природозащита, а черният често посещава 
страната ни от северна Гърция. Белоглавият лешояд е със сравнително стабилна популация, но е под постоянната заплаха, 
поради опасността от изтравяне, бракониерството и др. Египетският лешояд бележи драматичен спад в популацията си и 
също се нужда е от спешна и адекватна защита. 

 Основна част от дейностите на “Зелени 
Балкани” за опазване на лешоядните птици са 
осъществени в рамките на два проекта:

 Възстановяване на популациите на едрите 
европейски лешояди в България (Recovery of the Popula-
tions of Large European Vultures in Bulgaria) - LIFE08 NAT/
BG/278, изпълняван в партньорство с Фонда за дивата 
флора и фауна (ФДФФ) и финансиран от финансовия 
механизъм LIFE+ към Европейската Общност, Франкфуртско 
Зооложко Дружество (FZS) и Немска федерална агенция по 
околна среда (DBU). 
 Консервационни дейности за целеви видове от 
Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен 
лешояд и царски орел, в основните им местообитания в 
България, финансиран от Европейския фонд за регионално 
развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на 
Република България чрез Оперативна програма “Околна 
среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна Ос 3 “Опазване и 
възстановяване на биологичното разнообразие”.

 Проект “Възстановяване на популациите на 
едрите европейски лешояди в България” LIFE08 NAT/

BG/278 е амбициозен 5-годишен 
проект, който следва стъпките, 
заложени в Балканския план за 
действие за лешоядите и цели 
възстановяване и стабилизиране 
популациите на трите едри вида 
лешояди (брадат, белоглав 
и черен) в България, чрез 
природозащитни мерки и 
повишаване институционалния 

капацитет за опазването им. За постигането на тази цел, 
проектът е насочен към ограничаване на преките и непреки 
заплахи за целевите видове, възвръщане на белоглавия 
лешояд като гнездящ вид в Стара планина, проучване 
на условията и подготовка за реинтродукция на брадат и 
черен лешояд в България (след успешната реинтродукция 
на белоглавия лешояд) и създаване на положително 
отношение към лешоядите. В институционално отношение 
проектът предвижда да се работи за подобряване 
капацитета на неправителствени организации, Парковите 
дирекции и Регионалните инспекции по околна среда и 

води за подготовка и успешно провеждане на програми за 
възстановяване на изчезнали видове в природата, както 
и създаване на работещи мрежа от заинтересувани лица 
за успешното опазване и възстановяване на лешоядите и 
техните местообитания.

 Проектът се развива в четири основни целеви 
територии в Стара планина – Врачански Балкан, Централен 
Балкан, Сините камъни – Гребенец и Котленска планина. 
Освен това предвижда дейности, които се провеждат в 
района на Бяла река, Източни Родопи и на територията на 
Спасителния център за диви животни в Стара Загора. 

Конкретните дейности, заложени в рамките на проекта 
са:
 Възстановяване на изчезналата гнездяща 
популация на белоглавия лешояд в Стара Планина чрез 
реинтродукция на 150 – 200 птици, внесени от Испания;
 Полеви дейности за намаляване на преките 
и непреките заплахи спрямо едрите видове лешояди в 
България;
 Създаване на благоприятни условия за 
размножаването на белоглавия, черния и брадатия лешояд 
в България;
 Популяризиране на екотуризма и щадящо 
природата земеделие;
 Развитие на капацитет на национално и местно 
ниво за успешно провеждане на програми за възстановяване 
на изчезнали видове;
 Обмяна на опит и сближаване на българските 
природозащитни институции и техните европейски 
партньори.
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В изпълнение на предвидения график и цели на 
проекта, през 2010г. по него бяха осъществени следните 
дейности:

 Създаване на адаптационни волиери в четирите 
целеви места за пускане на белоглави лешояди в 
Стара планина (Врачански, Централен Балкан, Сините 
камъни – Гребенец и Котленска планина) – Идеята на 

адаптационните волиери 
е птиците да свикнат с 
условията и ландшафта 
на районите, предвидени 
за реинтродукция. 
В непосредствена 
близост до волиерите са 
разположени и площадки 
за подхранване, където 
изкуственото подхранване 

осигурява добра и безопасна хранителна база за лешоядите. 
По този начин многократно се увеличават шансовете, след 
пускането им на свобода, птиците да останат и да загнездят 
в целевите райони на проекта и да не предприемат дългите 
скитания, характерни за вида. Поддръжката на волиерите 
и грижите за птиците в тях са разпределени, както следва: 
Врачански Балкан – Дружеството за защита на хищните 
птици (ДЗХП), като подизпълнител на ФДФФ; Централен 
Балкан – ДЗХП, като подизпълнител на “Зелени Балкани”; 
Сините камъни – Гребенец – “Зелени Балкани”; Котленска 
планина – ФДФФ.
 
 Първи трансфер на белоглави лешояди от 
Испания – през юни 2010 г., в изпълнение на Плана 

за действие за 
възстановяване и 
опазване на лешоядите 
на Балканския 
полуостров и 
прилежащите територии 
и договорните ни 
отношения с партньорите 
ни от Фондацията за 
опазване на черния 
лешояд (BVCF), общо 31 

белоглави лешояда бяха успешно транспортирани от остров 
Майорка, Испания до България. Лешоядите бяха временно 
настанени в Спасителния център за диви животни - към 
“Зелени Балкани – Стара Загора”. След преминаване на 
карантинния период, те бяха маркирани с PVC пръстени и 
крилометки и разпределени между четирите адаптационни 
волиери в Стара планина (Врачански Балкан, Централен 
Балкан, Сините камъни – Гребенец и Котленска планина). 

 Първо координирано освобождаване на 
белоглави лешояди 
в природата – след 
неколкомесечен 
престой във 
волиерите, 
кампанията 
за пускането 
на лешоядите 
се проведе на 
27.10.2010 г., когато  

бяха отворени едновременно клетките във ПП “Врачански 
Балкан”, НП “Централен Балкан”, ПП “Сините камъни” и 
Котел. Събитието протече под патронажа на Вицепрезидента 
на Република България - ген. Ангел Марин. Специално за 
случая обръщение отправи г-н Янез Поточник - Европейски 
комисар по околна среда. 
 Преди пускането, в четирите волиери във 
Врачански Балкан, Централен Балкан, Сливен и Котел 
се намираха общо 56 белоглави лешояди, осигурени от 
Фондацията за консервация на лешоядите, Майорка, 
Испания; Зоопарка в Злин, Чехия и Фонда за дивата флора 
и фауна. Две от птиците са и дългогодишните обитатели на 
Спасителния център за диви животни към “Зелени Балкани 
– Стара Загора”. През октомври 2010 г. на свобода бяха 
пуснати 26 от тях. Останалите 30 птици бяха оставени във 
волиерите, защото се нуждаят от допълнително време за 
адаптация и аклиматизация.  
 В кампаниите за пускане на птиците участваха и 
десетки граждани. В центъра на медийното внимание бе 
адаптационната волиера в ПП “Сините камъни”, където 
повече от шестдесет деца, заедно с представители на 
Фондацията за опазване на лешоядите, Майорка, Испания; 
Областния управител на Сливен, г-н Кавръков; директора 
на РИОСВ Стара Загора – г-жа Пенка Начева и много други 
гости и приятели пуснаха предварително подготвени два 
лешояда и отвориха волиерата за останалите пет, които 
бяха освободени край Сливен. Събитието бе отразено от 
множество национални и регионални медии.
 
 Редовни подхранвания на всичките четири целеви 
места за пускане на птици – подхранванията целят да 

се осигури добра 
хранителна база за 
лешоядите, което да ги 
накара да се задържат 
в целевите райони 
за реинтродукция. 
Наличието на храна и 
подходящи места за 
гнездене, са основните 
фактори, които 
гарантират успеха на 

програмата за реинтродукция. В рамките на проекта през 
2010 г. са извършени над 300 подхранвания на площадките 
в целевите територии, с изнесена над 16 000 кг мърша. 
Извършени са над 470 човекодни мониторинг на четирите 
места. По време на мониторинга е проследено състоянието 
и поведението на пуснатите на свобода птици. Постоянното 
проследяване, мониторинг и подхранване, позволи 
локализирането на 22 от 26-те пуснати птици към декември 
2010 г. В допълнение на това, като голям успех на проекта 
се отчита и наблюдението на диви птици на площадките - 
възрастни, немаркирани белоглави лешояди са наблюдавани 
край адаптационната волиера във Врачански Балкан през 
септември 2010 г., а възрастен белоглав бе наблюдаван в 
района на волиерата в Централен Балкан 

 Кампания срещу отровите – една от 
необходимите стъпки за връщането на лешоядите е 
превенцията срещу използването на отровни примамки 
– т.нар. “Антидот Програма”, която в рамките на проекта се 
изпълнява основно от колегите ни от ФДФФ. Използването на 
дори една отровна примамка може да застраши живота на 

2.1. ЛЕШОЯДИ2. КОНСЕРВАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕДКИ И ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ И ТЕХНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ
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2.1. ЛЕШОЯДИ2. КОНСЕРВАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕДКИ И ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ И ТЕХНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ

цяла колония птици или да причини смъртта на множество 
лешояди и други хищни птици. Ето защо продължиха 
усилията за разясняване на опасността от тази незаконна 
дейност. За целта са осъществени множество срещи с 
местни граждани, ветеринари, медии в целевите райони. 
В рамките на кампанията са разследвани и 6 случая на 
отравяния, основно в югозападна България. В резултат от 
създадената мрежа от доброволни сътрудници на ФДФФ, 
може да се каже, че до 80 % от случаите на залагане 
на отровни примамки биват съобщени и заплахата бива 
унищожена. Колегите от ФДФФ проведоха и две официални 
срещи със служители на Националната токсикологична 
лаборатория, която съдейства на екипа на проекта, като 
анализира проби от разследваните случаи.

 Кампания за превенция на атаките на едри 
хищници, в рамките на която колегите от ФДФФ поставят 

електропастири и раздават 
на стопаните кученца от 
автохтонна порода. Целта 
на програмата е, от една 
страна, да се възстанови 
и разпространи тази ценна 
българска порода, а от 
друга - да се използват 
кучетата за защита на 
стадата, като по този 
начин се предотврати 

използването на незаконните отровни примамки и 
капани. В рамките на програмата са създадени 15 двойки 
каракачански кучета и раздадени над 22 кученца на пастири 
и хора, отглеждащи пасищно домашни животни в целевите 
райони.

 Закупване на стадо от 70 овце за въвеждане на 
пилотни практики за поддръжка на пасищни хабитати 
и възраждане на трансхуманцията. Възстановяването 
на лешоядите е тясно свързано с възраждането 
на естественото за България тарнсхуманционно 
животновъдство. При него стадата са отглеждани на открито 
и са местени от място на място, според климатичните 
условия и наличната храна. При подобно традиционно 
пасищно животновъдство не само се осигурява прехраната 
на хората с естествена и здравословна храна, но също 
така са поддържат пасищата – застрашени местообитания 
на много редки видове. Едновременно с това се осигурява 
и хранителна база за лешоядите (от умрели животни, 
плаценти на новородени агнета и пр.). Дейността се 
изпълнява от ФДФФ на територията на Котленска планина и 
Сините камъни. 

 Широка обществена кампания за 
популяризиране на проекта и проследяване на 
освободените белоглави лешояди, като е стартирано и 

изграждане на мрежата 
за проследяване успеха 
на пуснатите белоглави 
лешояди с проведени 
множество срещи с местни 
заинтересовани страни, 
селски стопани, горски и 
хотелиери.

 

 Изследване на общественото мнение по 
въпросите, свързани с опазването на лешоядите – в 

рамките на проекта е 
извършено проучване 
от Националния 
център за изследване 
на общественото 
мнение (НЦИОМ) 
на територията на 
четирите целеви 
района – Врачански, 
Централен Балкан, 

Природен парк “Сините камъни” и Котленска планина. 
Интервюирани са 650 местни жители, както и 103 
представители на местните власти, неправителствени 
организации, паркова администрация, собственици на 
хотели и лесничеи. Целта на проучването е да разкрие 
нивото на осведоменост по въпросите, свързани с 
опазването на лешоядите в България, НАТУРА 2000 
и природозащитата като цяло, както и готовността за 
сътрудничество и включване в преки природозащитни 
дейности. Резултатите от това проучване ще се използват 
пряко в рамките на проект “Завръщане на лешоядите 
в България”, за да се привлече и мотивира местното 
население за опазване на лешоядите и природата като 
цяло и да се подобрят каналите за сътрудничеството 
между организациите, работещи в района и институциите и 
местните жители.

 Комуникационна стратегия за популяризиране 
на едрите видове лешояди и тяхното опазване в 
България – комуникационната стратегия е разработена на 
базата на извършеното проучване на общественото мнение, 
за да формулира адекватни средства и целеви групи, сред 
които да се разпространи информация за лешоядите и да се 
повиши общото ниво на осведоменост и заинтересованост 
по въпросите, свързани с лешоядите и опазването на 
природата като цяло. 

 Публичност – голямо внимание е отделено на 
информационните 
дейности и публичните 
изяви, като 
задължителна стъпка 
за осигуряване на 
обществена подкрепа 
по дейностите. За 
целта са проведени 
множество срещи с 
местни хора, туристи 

и посетители на целевите райони, институции. Издадени 
и разпространени са следните издания: два банера на 
проекта, рекламни тефтери, торби, обикновени и метални 
значки, плакати, дипляни, тениски, шапки и календар за 2011 
г.. Изготвен е уеб-сайт на проекта http://www.greenbalkans.
org/birdsofprey/life/, на който е представена информация 
за неговите цели, екип, донори. На сайта редовно се 
представят и дейностите и резултатите по проекта. 
Проведени са: Фестивал на трансхуманцията на 6-ти май 
2010 г., организиран от ФДФФ в Котел и Първи фестивал 
на лешоядите на 27-ми октомври 2010 г., организиран 
от екипа на “Зелени Балкани” в Сливен. Във фестивала 
на лешоядите взеха участие повече от шестдесет деца 
от местни училища и детски градини, представители на 



Фондацията за опазване на лешоядите, Майорка, Испания; 
Областния управител на Сливен, г-н Кавръков; директора 
на РИОСВ Стара Загора – г-жа Пенка Начева и много 
други гости и приятели. Като средство за повишаване на 
общественото внимание бе поставена и указателна табела 
на адаптационната волиера в района на Сините камъни 
– Гребенец; 
 Дейностите по проекта са отразени широко в 
националните и регионални медии. През 2010г. проектът 
има общо над 170 отразявания в национални, регионални 
и електронни медии, включително 6 радиостанции, 5 
телевизионни канала, 3 вестника и над 56 електронни 
портала. 
 Дейностите на проекта ще бъдат осъществени в 
периода 2010-2014 г.

 Проект “Консервационни дейности за целеви 
видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа 
ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им 
местообитания в България”, финансиран от Европейския 
фонд за регионално развитие на Европейския съюз и 

държавния бюджет на 
Република България чрез 
Оперативна програма 
“Околна среда 2007 
– 2013 г.”, Приоритетна 
Ос 3 “Опазване и 
възстановяване 
на биологичното 
разнообразие” – проектът 
има принос в Програмата 
на “Зелени Балкани” 

за опазване на лешоядите с дейности, насочени към 
възстановяване популацията на черния лешояд на 
територията на страната. В момента видът не гнезди 
на наша територия. В Европа има едва няколко 
размножителни колонии, разположени съответно на остров 
Майорка в Испания и в резерват “Дадя” – Гърция, близо до 
границата с България. Целта на дейностите по този проект 
е да се създадат предпоставки за загнездването на черни 
лешояди в Източни Родопи. За целта се осъществяват 
изкуствени подхранвания на лешоядите и се поставят 
изкуствени гнезда и макети, които да ги стимулират да 
загнездят. 

 Подхранвания - в рамките на проекта са 
извършени общо 41 
подхранвания с над 9,9 т. 
храна (естествен отпад от 
домашни животни в района 
и кланични отпадъци), като 
е извършен и последващ 
мониторинг на резултатите 
от подхранванията.    
Черни лешояди са 
установени в 31 от дните 
на наблюдение, от които 

в 26 дни като хранещи се на подхранването. Сред черните 
лешояди, регистрирани по време на подхранването 5 са 
маркирани с крилометки птици от колонията в “Дадя”, като 
някои от птиците са регистрирани два пъти. Най-големия 
брой възрастни птици посещавали площадката е 6, като 
сред тях, в Източни Родопи има поне една размножаваща 
се двойка. Регистрирани са и други съпътстващи видове. 
Белоглави лешояди са се хранили в 30 от дните, със 
средна численост 5,7 индивида. Освен това на площадката 

са наблюдавани скален орел, царски орли, мишелови, 
гарвани, врани и др. Данните потвърждават успешността 
на дейностите по подхранване и факта, че площадката 
се посещава както от птици от колониите на белоглави 
лешояди в България, така и от черни лешояди, гнездещи 
понастоящем в резерват “Дадя”. Като част от проекта са 
проведени също и координирани подхранвания с последващ 
мониторинг съвместно с WWF - Дадя, Северна Гърция и 
други български НПО за получаване на цялостна картина за 
популациите на лешоядите в двете страни.
 Маркиране и проследяване на черни 
лешояди посредством сателитни и радиопредаватели 
- с цел установяване на присъствието и проследяване 
придвижванията на черните лешояди, проектът предвижда 
маркирането на птици от вида със сателитни предаватели. 
За целта е разработен и тестван специален капан за улов на 
лешояди, като до момента все още не са уловени индивиди, 
които да бъдат маркирани. Паралелно са проведени акции за 
радиопроследяване, които установиха трайното присъствие 
на лешояди, маркирани в резервата “Дадя” и редовно 
посещаващи района на Източни Родопи.
 Осигуряване на места за гнездене на целевите 
видове в краткосрочен и дългосрочен план – целта на 
дейността е да бъдат осигурени подходящи изкуствени 
гнезда за привличане и загнездване на лешоядите на 

наша територия. За 
целта през 2010 г. са 
проучени на терен 
райони, подходящи 
за поставяне 
на изкуствени 
гнезда, отговарящи 
на специално 
разработения за целта 
хабитатен модел и 
разположени в близост 

до последното установено гнездо на черни лешояди. При 
избора екипът на проекта се придържа и към други фактори 
като максималната им отдалеченост от човешки дейности 
и наличието на подходящи борови дървета с разклонения в 
близост до върха (което улеснява монтирането на гнездата 
и ги прави по-удобни за кацане на птици в тях). Като част от 
дейността са поставени общо дванадесет нови изкуствени 
гнезда за черни лешояди в района на ловно стопанство 
“Студен кладенец”, на острова срещу стопанството и в 
близост до защитените местности “Юмрук скала” и “Големия 
сипей”. За допълнително увеличаване на шансовете от 
загнездване са изработени 5 скулптури на черни лешояди 
от стъклопласт, като три от тях са поставени в изкуствените 
гнезда. 
 Дейности за информация и публичност – като 
неразделна част от дейностите за опазване на черния 
лешояд, проектът предвижда и повишаване на обществената 
информираност за неговото природозащитно значение. 
Като част от серията издания по проекта са издадени 
плакат и два вида стикери за черния лешояд, които се 
разпространяват в целевите райони. За представяне 
резултатите от изпълнението на дейностите по проекта, в 
ключовите областни и общински центрове, с участието на 
институции, медии и широк кръг граждани, са проведени и 
8 информационни срещи и пресконференции в: Свиленград 
(11.6.2010), София (02.09.2009), Стара Загора (07.09.2009), 
Хасково (08.09.2009), Кърджали (08.09.2009), Елхово 
(09.09.2010), Ямбол - Община Тунджа ( 10.09.2010) и 
Ивайловград (19.11.2010).   
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2.1. ЛЕШОЯДИ2. КОНСЕРВАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕДКИ И ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ И ТЕХНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ



2.2. ЦАРСКИ ОРЕЛ

 Царският орел е световнозастрашен вид, от който в 
страната са останали едва 30-тина гнездещи двойки. Критично 
ниската численост на вида налага предприемането на спешни мерки 
за гарантиране увеличаването на гнездовия успех, предотвратяване 
на бракониерството и други мерки, които да позволят 
«просъществуването» на вида в страната.

Дейностите на “Зелени Балкани” за опазване 
на царския орел през 2010г. са финансирани 
основно в рамките на следните проекти:

 Консервационни дейности за целеви видове от 
Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен 
лешояд и царски орел, в основните им местообитания в 
България, осъществяван от СНЦ “Зелени Балкани – Стара 
Загора”, с финансовата подкрепа на Европейския фонд за 
регионално развитие на Европейския съюз и държавния 
бюджет на Република България чрез Оперативна програма 
“Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна Ос 3 “Опазване и 
възстановяване на биологичното разнообразие”.
 Опазване на местообитанията на царския 
орел в Зеления Пояс, чрез управления на ключови 
местообитания и подкрепа на местни структури. 
Изпълнител на проекта е СНЦ “Зелени Балкани – Стара 
Загора”, а финансираща организация е EURONATUR, 

 За опазване на вида през 2010 г. са осъществени и 
няколко съпътстващи инициативи, като велопоход за царския 
орел и международна работна ваканция с британската 
организация BTCV.

 Проект “Консервационни дейности за 
целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - 
белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, 
в основните им местообитания в България”
 Целта на дейностите по проекта е подпомагане на 
популацията и повишаване на гнездовия успех на царските 
орли, предотвратяването на случаи на посегателство върху 
гнезда и малки и др. 
 Дейностите по проекта, насочени към опазване на 
царския орел, през 2010 г. са съсредоточени в района на 
Сакар и Дервентските възвишения.

Осъществени са следните дейности:
 
 Индивидуално подхранване и охрана на двойки 
царски орел: преди започване на подхранванията са 
сондирани мнения сред организациите с опит в полевите 
дейности (ЛРД, ДГС/ДЛС) за идентифициране на подходящи 
технически изпълнители, извършени са пробни подхранвания 
с последващо наблюдение в целевите територии. На 
базата на получената информация са сключени договори 
с технически изпълнители за индивидуална охрана и 
подхранване на 4 отделни двойки царски орли на територията 
на общините Сливен, Елхово и Болярово. 

След приключване на размножителния период, равносметката 
за успеха на размножителния период е следната: двойката в 
района на Сливен не достига до успешно размножаване, като 
вероятна причина е липсата на опит на двойката (възраст 
на сформиращите я птици – около две години). Двойката в 
района на гр. Болярово загуби една от птиците вследствие 
на отравяне (установено в Спасителния Център на “Зелени 
Балкани”), но бързо се „възстанови” с допълването й от нов 
партньор. В района на гнездото бе отчетено високо ниво 
на безпокойство от движение на селскостопанска техника, 
проучвателни дейности за добив на инертни материали, 
събиране на гъби, дърва и метални отпадъци, в резултат, на 
което то бе напуснато от птиците. За съжаление в този случай 
намесата на техническия изпълнител извършващ охраната 
и оказаното съдействие от гранична полиция се оказаха 
недостатъчни за предотвратяване на безпокойството. 
Втора двойка, “охранявана” от екипа на “Зелени Балкани” 
– тази  в община Болярово (възрастта и на двете птици е 
около 3 години) успешно излюпи и отгледа едно малко. За 
съжаление обаче през месец юни, малкото на двойката 
бе откраднато от бракониери – вероятно доставчици на 
колекционери на хищни птици. Кражбата на малкото орле 
е извършена след 20 часа на 12 юни, когато техническия 
сътрудник - охранител не е бил в района на гнездото. На 
следващия ден в 6,30 малкото орле не е видяно в гнездо.
Двойката на територията на община Елхово отгледа през 
2010 г. успешно и двете излюпени малки. Малките напуснаха 
гнездото си на 27-28 юли на около 75-дневна възраст, като 
тяхното излитане бе съпроводено със силна буря, разразила 
се в района. По късно резултатите от радиотелеметрията на 
младите показа, че птиците са хранени от родителите си. 
Наблюдението на територията продължава до укрепване на 
младите и придобиване на самостоятелност в търсенето на 
храна. 

 Маркиране и проследяване на царски орли 
– през първата половина 
на 2010 г. се осъществи 
радиопроследяване 
на птици с поставени 
предаватели от предишни 
години. Получено бе 
разрешение от МОСВ за 
улавяне и маркиране на 
нови царски орли, които 
да бъдат маркирани (при 

спазване на реда на Наредба № 8 на ЗБР). Доставени бяха 
предвидените в рамките на проекта радиопредватели. Избран 
бе изпълнител и е подписан договор за доставката на GPS/
GSM предаватели. Доставени са 2 бр. захлупващи капани 
за улов на едри хищни птици (вкл. царски орел). Извършен 
бе контролен улов за отработване на методиките, като за 
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момента не са уловени царски орли. 
През юни 2010г. двата млади царски орли, отгледани през 
размножителния сезон от целевите за проекта двойки 
бяха маркирани с радиопредаватели тип Biotrack TW 3. 
Последващия мониторинг показа, че през следващите 2 
месеца птиците редовно са установявани в територия от 
1-2 км. около гнездото, след което започват да предприемат 
по-далечни скитания. Изработена бе карта на движението на 
птиците и предпочитаните от тях хабитати.
 
 Поставяне на изкуствени гнезда – както и 
при лешоядите, целта на поставяне на изкуствени гнезда 

цели повишаване на 
гнездовия успех на орлите. 
Необходимостта за това 
е свързана с липсата на 
подходящи големи дървета, 
които не само да са в 
подходящите райони, но да 
имат и подходящо място, 
позволяващо построяването 

на гнездо и влитането на птиците. Тези ограничаващи 
фактори се преодоляват със създаването на изкуствените 
гнезда.  През 2010 бяха поставени общо 5 гнезда. Дейността 
се оказа изключително успешна, тъй като още през първия 
сезон (пролетта на 2010 г.), след поставянето им, 3 от 
гнездата бяха заети. Две от гнезда бяха заети от двойки 
царски орли, а третото гнездо - от двойка белоопашати 
мишелови (Buteo rufinus), която отгледа 2 малки. Високият 
процент на заемане на поставените изкуствените гнезда 
е резултат от правилния подход при избора на подходящи 
райони и ефективна методика при изработването и 
поставянето на гнездата. 
 
 Дейности за информация и публичност – в 
рамките на проекта бяха издадени два вида стикери и 
плакат за царския орел, които бяха разпространени в 
целевите райони. Природозащитното значение на вида бе 
представено по време на проведените пресконференции 
и презентации по училищата. Дейностите за опазване 
на царския орел бяха представяни на сайта на “Зелени 
Балкани”, специализирания ни сайт за хищните птици и 
този на проекта.

 Проект : Опазване на местообитанията 
на царския орел в Зеления Пояс, чрез 
управления на ключови местообитания и 
подкрепа на местни структури. Изпълнителна 
проекта е СНЦ “Зелени Балкани – Стара Загора”, 
а финансираща организация EURONATUR. Целевата 
територия на проекта попада в обхвата на три защитени 
зони от НАТУРА 2000, които се припокриват изцяло. Зоните 
са обявени и според двете Директиви на ЕС – Директивата 
за птиците - Сакар BG0002021, 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. През 2010 г. в този район 
са концентрирани 10 от всички известни гнездови територии, 
което е повече от половината популация на царски орел 
в страната. Реализирането на дейностите по проекта е 
насочено пряко към 3 от тези двойки царски орли, като се 
очаква добрите практики, партньорства и сътрудничества 
да повлияят положително цялостната популация на вида в 

страната. 
Работата по проекта е насочена в следните основни 
направления, целящи постигане на общата цел и подцелите 
на проекта: Управление на пасища и подпомагане на 
местни стопани;  Охрана на гнездящи двойки царски 
орли; Създаване на полева станция на “Зелени Балкани” 
в проектната територия; Повишаване на обществената 
информираност.

 Управление на пасища и подпомагане на 
местни стопани.
 Тенденцията в развитието на животновъдството 
в страната през последните 20 години следва рязък спад. 
Подобно с краха на земеделието в началото на 90-те 
години, броят на пасищно отглежданите животни (овце и 
говеда) намалява от 10 до 20 пъти. Най пострадали от това 
намаляване са тревните съобщества и хабитати, който 
деградират масово (обрастват с високостъблена храстова 
и тревна растителност). Така сукцесията е причина огромни 
територии да се променят, както функционално така и 
ландшафтно. По този начин царските орли и други хищни 
птици са лишени от откритите територии и пасища, които са 
естествени техни ловни полета.
 За решаването на тези проблеми и подпомагането 
на местни фермери, стопанисващи пасища, в рамките на 
проекта е закупена специализирана машина – шредер (това 
е машина за почистване на пасища, ливади, поляни и други 
терени от храсти, тръни  и избуяли треви). Обработените 
храсти тръни и треви се раздробяват на миниатюрни 
парченца, без да се натрупват откоси от тревите или в 
пасището да остават повалени стъбла на храсти и тръни. 
Това не налага повторно преминаване с техника за събиране 
на остатъците. На следните линкове са представени 
работата на машината и нейните спецификации - http://www.
tractor.dir.bg/Zanon-shredder-TMU.htm ; http://www.youtube.
com/watch?v=IdgpInrs-cU&feature=player_embedded 
 Шредерът дава възможност за управление и 
стопанисване на по-големи площи за по-кратък период. 

Това ще улесни стопаните 
и ще ги подпомогне при 
поддържането на пасищата 
им в добро агро-екологично 
състояние, осигурявайки, 
междувременно, ловна 
територия за царския орел 
и други хищни птици. Така 
ще се избегне порочната 

практика от последните няколко години, изоставени ниви, 
превърнали се във вторични пасища да се разорават, само 
за да бъдат получени субсидиите за обработването на 
единица площ.
 Шредерът бе предоставен за ползване на група 
земеделски стопани и производители, обединени около 
Христо Тодоров в района на Свиленград. Имотите и 
животните на тези стопани се намират в непосредствена 
близост до две от известните гнездящи двойки царски 
орли, като и двете се размножават успешно през 2010 г. и 
отглеждат по две малки. Едната от двойките е охранявана 
от “Зелени Балкани” в рамките на проекта. Шредерът ще 
се използва за управлението и поддържането на 223 ха, 
стопанисвани от гореспоменатите фермери, като също 
така ще допринесе за разчистването на нови площи от 
храсти и бъдещото им превръщане в използваеми пасища 
и респективно нови ловни територии за хищните птици.  
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Освен директния ефект за управлението на местообитанията 
, предоставянето на шредера на местните стопани е 
добър пример за партньорство между земеделци и 
природозащитници в името на природосъобразното 
земеделие. Ефективното партньорство между двете 
групи, е показателно и за останалите местни общности 
относно нуждата и смисъла от съхраняването на 
гнездящите двойки орли в района.

 Охрана на гнездящи двойки царски орли.
В рамките на проекта, през размножителния сезон бяха  
извършвани: охрана, наблюдение и изкуствено подхранване 
на общо 3 гнездящи двойки царски орли. И трите гнездови 
територии са известни от доста години. Двойките заемат 
територии в Защитена зона Сакар в рамките на Зеления 
пояс, като двете от тях са разположени буквално до 
граничната бразда между България и Турция. За целите 
на отчета двойките условно са обозначени като Западна, 
Централна и Източна. Охраната е извършвана от доброволци 
и съмишленици на “Зелени Балкани”, на които от проекта 
са покрити разходите за дневни и пътни. Организацията 
осигурява зрителната техника и оборудването за извършване 
на наблюденията и подхранването.

 Западна двойка – през 2010 г. двойката излюпи 
и отгледа успешно две малки, като за тази двойка това 
се случва за първи път през последните няколко години. 
Несъмнено това е в резултат от осигуреното наблюдение 
и охрана през критичните за гнезденето периоди. 
Извършено бе и неколкократно изкуствено подхранване 
на двойка в периода на хранене на малките, но няма 
категорично потвърждение, че птиците са се възползвали 
от подхранването. Двете малки на двойката са последните 
успешно излетели от гнездата си млади царски орлета в 
страната за 2010 г. 
 Централна двойка – двойката загнездва нормално 
през март, но през април изненадващо напускат гнездото. 
Екипът на “Зелени Балкани” продължава изкуственото 
подхранване, от което птиците се възползват и се задържат 
в района. В края на април двойката започва да строи ново 
гнездо на друго дърво в същата гнездова територия. В края 
на май женската снася и започва да мъти. Малкото орле се 
излюпва в средата на юни и продължава да расте успешно 
което е изключителен прецедент. Редовните подхранвания 
на двойката и наблюдението на гнездото продължават 
и до момента на злополучен инцидент в който малкото 
едномесечно орле става жертва на природните стихии. 
Около 22-23 юли две последователни бури преминават през 
гнездовата територия и дървото върху което е построено 
гнездото на редките орли се прекършва почти из основи. 
Подрастващото орле намира смъртта си затрупано под 
останките от гнездото. Това орле е най-късно излюпеното от 
всички малки на царски орел през този размножителен сезон.
 Източна двойка - през 2010 г. първоначално 
двойката загнездва, като построява ново гнездо на същото 
дърво в съседство с гнездото, в което е гнездила през 
последните няколко години. По време на гнезденето 
женската птица е изключително неспокойна и често напуска 
гнездото си без видими причини. В последствие,още 
преди да излюпи яйцата си, двойката изоставя гнездото и 
преустановява инкубирането. След броени дни гнездото е 
разрушено от буря. 

 Създаване на Полева станция на “Зелени 
Балкани” в проектната територия. 

При изпълнението на тази 
дейност в едно от селата 
в района на Зеления Пояс 
– с.Маточина, е закупена 
малка двуетажна къща с 
двор. Къщата е в буквално 
последното българско село, на 
границата с Турция. Районът е в 
непосредствена близост до три 

от известните двойки царски орли и е добра отправна точка 
за извършване на наблюденията и проучванията на царския 
орел. Станцията ще бъде използвана като полева база за 
пребиваване на екипа при работата на терен. В Станцията 
ще могат да отсядат също доброволци на организацията, 
партньори при различни пътувания в района, участници в 
различни природозащитни акции – залесявания, почистване 
и поддържане на пасища, монтиране на изкуствени гнезда 
и др. Също така станцията ще се използва за съхранение 
на екипировка и оборудване, необходимо за извършване на 
конкретни дейности в района. В дългосрочен план всичко 
това ще снижи разходите и усилията на екипа при неговата 
работа в района на Сакар, което ще повиши ефективността 
на работата като цяло. 
 При изпълнението на доброволческия проект 
между “Зелени Балкани” и Британският Тръст Доброволци 
за Консервация (BTCV), станцията е  използвана за 
изпълнението на дейностите. На официалното откриване на 
доброволческите дейности, състояло се в непосредствена 
близост до полевата станция, присъстват мести хора и 
представители на местната власт – двете зам. кметици 
на община Свиленград. За местните хора, реализирането 
на този международен проект в малкото погранично 
село е изключително любопитно и значимо събитие. 
Закупуването на имот в района от страна на голяма и 
известна организация като “Зелени Балкани” е изключително 
показателно за местните хора. За тях е по-лесно да 
възприемат важността за опазването на природата в района, 
след като организацията инвестира в малкото село и развива 
структурите си именно в Зеления Пояс.

 Повишаване на обществената информираност 
– паралелно с реализирането на всяка една от посочените 
по-горе дейности се популяризират и природозащитните 
дейности, целите на проекта и подкрепата на 
финансиращата организация. 

Велопоход за опазване на царския орел 

През 2010 г. се провежда благотворителен велопоход за 
опазване на царския 
орел. Той е осъществен от 
четирима пенсионирани 
регионални директори 
от холандското 
природозащитно дружество 
Натурмонументен. Gert 
van der Slikke, Feiko 
Prins, Jan Willem van Rijn 

van Alkemade и Juun de Boer започват своето пътуване 
на велосипеди от езерото Наарермеер в Холандия на 
23.04.2010 г. и го завършват на 10.06.2010 г. в с. Маточина в 
Сакар планина. По време на пътуването си те изминават над 
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3 500 км, преминавайки покрай Алпите, Карпатите и р. Дунав 
(http://www.fietsenvoordekeizerarend.nl/route.html). Целта на 
това пътуване е да се популяризира опазването на царския 
орел и биоразнообразието като цяло. Именно, поради 
тази причина, районът на Сакар е включен в маршрута на 
природозащитниците. 
“Зелени Балкани” са избрани като партньори на начинанието 
в България. За да се подпомогне работата на сдружението 
по опазване на царския орел е направено дарение в 
размер на 2500 евро от събраните средства. Средствата 
са използвани целево в съответствие с желанието на 
дарителите, за закупуване на ключови земи за опазването 
на вида. 
 В  рамките на проект “Дългосрочни консервационни 
мерки за опазването на световно застрашения Царски орел 
(Aquila heliaca) в основния му ареал на разпространение 
на Балканския полуостров 2009 - 2010 г.”, финансиран 
от EECONET Action fund, чрез EURONATUR  са закупени 
около 40 ха  земеделски земи и пасища в района на Сакар. 
Закупените имоти са ключови за опазването на вида, като 
места за гнездене и ловни територии. Целевите територии 

са разположени в различни землища на села в община 
Свиленград, като и в петте землища са налични гнездящи 
двойки царски орли. Целта на проекта е да се осигури 
защитата на ключови за орлите места в дългосрочен план, 
както и те да бъдат управлявани и ползвани по начин, който 
осигурява подходящи места за гнездене и ловуване. Така 
ще се предотврати заплахата от разораване на важните 
местообитания, изсичането на крайречна растителност, 
изграждане на фотоволтаични паркове и ветрогенароти в 
места, които са от изключителна важност за орлите.
 Като допълнение на дейностите за  опазване 
на царския орел в периода 30  април – 6 май 2010 г. се 
провежда съвместен практически образователен проект на 
СНЦ „Зелени Балкани” и Британския Тръст Доброволци за 
Консервация (BTCV). Дейността е в рамките на проект 
,,Възстановяване и поддържане местообитания на 
световно застрашени  видове – царски орел, лалугер, 
сухоземни костенурки. Подпомагане на местни общности 
и структури в района на Европейския Зелен Пояс”. 
Дейността е описана в раздела „Международни работни 
ваканции”.  
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2.3. ЛОВЕН СОКОЛ

 Ловният сокол (Falco cherrug) е най-едрият сокол, който се среща у нас. 
В миналото е бил една от най-често срещаните видове птици в Лудогорието, Добруджа 
и по Дунав, като стотици, вероятно дори хиляди двойки са гнездили в страната ни. 
За съжаление в средата на ХХ век, поради смяна на земеползването, разораването на 
пасищата, масово разпръскване на пестициди и поголовния отстрел, популацията на 
ловния сокол спада до едва няколко десетки двойки, разпръснати из цяла България. 
Днес положението на вида е още по-тревожно – въпреки, че всяка година има единични 
наблюдения на тези великолепни птици, няма нито една известна размножаваща се 
двойка ловни соколи в страната. 

Проблемът не се състои само в унищожените в миналото местообитания и влошените условия, а и в посегателствата от 
соколари и бракониери. За съжаление, макар че в природата тези великолепни птици се срещат все по-рядко, все още могат да 
се открият в клетките на соколари и псевдо-природолюбители. Не трябва да се забравя, че отнемането на малки от гнездата, 
както и задържането и отглеждането на диви, измътени на свобода ловни соколи е напълно незаконно и забранено

 Работата на “Зелени Балкани” за опазване 
на ловния сокол се осъществява съвместно с 
Централната  лаборатория по обща екология 
(понастоящем Институт по биоразнообразие 
и екосистемни изследвания (ИБЕИ) и Спация 
Уайлдлайф. Концепцията ни включва подготовка 
на процес за ex-situ възстановяване на вида 
(размножаване  в неволя и пускането на птици на 
свобода), съчетано с дейности на терен за проучване 
състоянието на вида, подходящите местообитания 
и хранителна база. Неразделна част от процеса е и 
промяната на обществените нагласи и отношение, като 
единствена гаранция за дългосрочното опазване на 
вида. 
 През 2006 г. Централната лаборатория по 
обща екология (ЦЛОЕ) към Българската академия на 
науките, понастоящем Институт по биоразнообразие и 
екосистемни изследвания (ИБЕИ), стартира 4-годишно 
проучване върху състоянието и екологията на ловния 
сокол в България. В края на 2009 г. екип от български 
и чужди организации (Централна лаборатория по 
обща екология, “Зелени Балкани”, International Wild-
life Consultants, Национален природонаучен музей, 

Институт по зоология към БАН, Helmholtz Centre for 
Environmental Research) публикува предпроектно 
проучване, обсъждащо нуждата от реинтродукция на 
ловни соколи у нас и начините за осъществяването 
на подобен проект. “Зелени Балкани” участва както в 
теренните проучвания, така и в разработката на частта 
по ex-situ мерки за опазване на вида – отглеждане 
и размножаване на птици в плен за въвеждането на 
тяхното поколение в природата. 
 През 2010 г., двама експерти от “Зелени 
Балкани”, един от ИБЕИ и един от НП “Централен 
Балкан”, участват в международна конференция за 
ловния сокол в Европа. 
“Зелени Балкани” и ИБЕИ осъществяват два проекта, 
свързани с опазването на ловния сокол в България и 
програмата за реинтродукция на вида в НП “Централен 
Балкан”. 
 Първият проект има за цел подобряване 
на условията за ловуване в ловните територии, 
подобряване на местообитанията на потенциалната 
плячка и хранителната база на вида, а вторият да 
оцени риска от  заплахата от електропреносната мрежа 
за за реинтродуцираните ловни соколи: 
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 Пилотно проучване на влиянието на 
електропреносната мрежа, върху птиците в 
целевата територия на Feasibility Study for Saker 
Falcon Reintroduction in Bulgaria. Финансираща 
организация за проучването е Southeast Europe 
Saker Falcon Network (SESN). Проучването се 
осъществява в периода март – октомври 2010 г. на 
територия, която според  Saker Falcon reintroduc-
tion in Bulgaria: Feasibility study (Ragyov et al, 2009) е 
идентифицирана като най–подходяща за бъдещото 
възстановяване на популацията на ловния сокол 
(Falco cherrug) в България. Територията обхваща 
южните части на НП “Централен Балкан” и съседните 
територии, разположени на юг от границите на Парка. 
Оценката е извършена чрез пеши обход на линиите 
от елекропреносната мрежа, попадащи в проектната 
територия. Обходите са извършени в края на юли. 
Изследваната територия е разделена на 3 части 
– западна, централна и източна част, а всяка част е 
разделена на по 3 трансекта. В рамките на проучването 
са идентифицирани и описани основните типове 
стълбове и основните местообитания, попадащи  в 
изследваната територия. Осъществено е издирване 
на жертви от електропреносните линии и е определен  
индекса на смъртността („Killing Rate”), както и 
значението на типа на стълбовете за индекса на 
смъртност. 

 Проект  ,,Подпомагане и управление на 
лалугерови колонии в района на НП ,,Централен 
Балкан”, като част от програма за опазване на 
ловен сокол (Falco cherrug) в района”. Проектът 
е неразделна част от дейностите ни аз опазване на 
ловния сокол, описани по-горе. Финансиран е от South-
east Europe Saker falcon Network (SESN), а периода му 
на изпълнение е  март - октомври 2010 г. Реализиран 
е на територията на НП “Централен Балкан” през 2010 
г. и цели управление и подпомагане местообитанията 
на основната потенциална плячка на ловния сокол – 
лалугера, в най-приоритетното място за реинтродукция 
на ловен сокол в България. 
 Като конкретен район за извършване на 
дейностите е идентифицирана местността “Параджика” 
в Парков участък “Калофер”.  При определяне на 
проектната територия е използван експертен анализ 
от страна на специалисти, работещи по проучване и 
опазване на лалугера (Йордан Кошев (ИБЕИ), Koshev 
& Kocheva (2007), Стефанов (2005)), информация 
предоставена от Дирекцията на Националния парк  и 
предварителни полеви изследвания. Обобщените 
данни показват,  че в района на “Параджика” се намира 
и една от последните запазени високопланински 
колонии (на около 1100 м. надморска височина) на 
европейския лалугер (Spermophilus citellus). Колонията 
е рехава и изолирана  в труднодостъпен район.  

Според служители на Парка и местни хора, през 
последните години числеността на наблюдаваните 
в района лалугери видимо намалява. Вероятната 
причина е интензивната сукцесия и обрастването 
с храстова и дървесна растителност на значими 
площи от района.  Планираните дейности по 
проекта предвиждат подпомагане на колонията, чрез 
окосяване и почистване на високата тревна и храстова 
растителност в няколко “пробни площадки”, мониторинг 
на популацията и тенденциите в числеността, оценка 
на заплахите, оценка на влиянието на пашуващите 
животни и тяхната численост върху популацията на 
лалугера, създаване на партньорства с Дирекцията на 
Парка, местни структури и др. 

 През април е извършено посещение на 
района с цел определяне на терена и на подхода 
за работа. Работата на терен съвпадна с появата 
на активни лалугери в района - около 15 - 20 април. 
Първите наблюдения показват,  че лалугерите в 
района на “Параджика” излизат от дупките и започват 
пролетната си активност с около две седмица по-късно 
в сравнение с лалугерите от равнинните колонии, 
разположени в подножието на Стара Планина в същия 
район и с повече от месец и половина по–късно в 
сравнение с южна България (долината на р.Тунджа). 
Високопланинската популация е с доста по-къс годишен 
жизнен цикъл. Този факт трябва да се има предвид при 
реализирането на конкретни консервационни дейности 
насочени към ловния сокол. 
 За определяне на плътността и числеността 

на лалугерите в 
целевата територия 
са определени 6 
“контролни площадки” 
– места обитавани от 
лалугери, като това 
на практика е района 
зает понастоящем от 
колонията. Други 6 
“пробни площадки” 

са определени като места, които трябва да бъдат 
почистени от храсти и папрати. Това са площи, 
разположени в близост до активни лалугерови дупки. 
Целта е след отстраняване на избуялата растителност, 
животните, заемащи териториите понастоящем 
да могат лесно и безпрепятствено да достигат до 
новопочистените площи и при наличие на подходящи 
условия да заемат и тях. Целта е да се увеличи 
числеността и площта на лалугеровата колония. За 
улесняване на работата и определяне на трайни и 
лесно видими граници на площадките, районът е 
обозначен с дървени маркировъчни колчета.
През юли, с участието на 12 служители и доброволци 
на “Зелени Балкани” и Дирекцията на Националния 
парк, “пробните площадки” са почистени от храсти, 
тръни, папрати и високи треви. За целта са използвани 
две моторни ръчни косачки (храсторез/тример) 
– Хускварна и Щил, както и два морни триона Щил. 
Използван е и моторен свредел Щил за пробиване на 
дупки в земята. 
 При стартиране на почистването е 
преценено, че и териториите, в които е разположена 
съществуващата лалугерова колония също е 



 Белошипата ветрушка (Falco naumanni) е световнозастрашен вид, в миналото често 
срещан в страната, който днес не гнезди на наша територия. Интензивното земеделие, 
използването на отрови в селското стопанство, унищожаването на естествените 
местообитания и пр. са основните причини за изчезването на вида.
Дейностите ни за опазване на белошипата ветрушка през 2010 г. са финансирани 
основно в рамките на проект “Консервационни дейности за целеви видове от 
Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в 
основните им местообитания в България”. Дейностите за белошипата ветрушка са 
насочени към проучване на подходящите райони за реинтродукция на вида в дивата 
природа и развитие на програмата “ex-situ” за изкуствено размножаване в неволя – в 

Спасителния център за диви животни, и пускане на поколението на птиците на свобода.
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2. КОНСЕРВАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕДКИ И ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ И ТЕХНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ 2.3. ЛОВЕН СОКОЛ

заплашена от обрастване. В тази връзка приоритетно 
от тези територии са отстранени наличните единични 
храсти и тръни.

 На следващия 
етап са почистени и 
“пробните площадки”с 
обща площ над 1 хектар, 
като тези площадки са 
със значително повече 
растителност – почти 
изцяло обраснали. Така 
са отстранени храсти 
тръни и папрати с цел 

подпомагане местообитанията на лалугера от общо 
2,5 хектара. Отстранената растителност е натрупвана 
покрай ерозирали участъци от терена поради 
невъзможността да бъде унищожена по друг начин. 
 Също така, в тези новопочистени площи, с 

помощта на моторен 
свредел са пробити 
над 30 нови дупки с 
диаметър на отвора 7 
см и дълбочина около 
40 - 50 см., което цели 
да улесни заселването 
на лалугерите в новите 
територии.
 В началото на 

октомври  косенето на растителността в почистените 
площи е повторено, с цел отстраняване на 
растителността появила се след първото почистване. 
 През тази година не е регистрирано заемане на 
изчистените площи от лалугери. Вероятното заселване 
на тези нови площи и разрастването на колонията 
може да се очаква през следващата или по-следващата 
година.
 Все пак първоначалният ефект е налице - след 
като от площите е отстранена храстовата растителност 
и папрати се наблюдава редовно пашуване на 
селскостопански животни. Благодарение на 

новопоявилата се свежа и зелена трева след коситбата 
животните се задържат в територията и освен чрез 
изпасване поддържат ниско ниво на растителността 
и чрез отъпкване. Наличието на пашуващи животни в 
тези територии е от изключителна важност за тяхното 
поддържане в благоприятно за лалугерите състояние. 

 По време на изпълнение на полевите 
дейности и редовното присъствие в района (средно 
веднъж на всеки две седмици) бе постигнато добро 
сътрудничество със служителите на Дирекцията на НП 
“Централен Балкан”. Осъществена е комуникация и с 
експертите от Парков участък “Калофер”, и съседните 
участъци – “Карлово” и “Клисура”, в чийто обхват също 
са налични лалугерови колонии. На преминаващите 
туристи през местността “Параджика” (разположена 
на туристическия маршрут към х. Рай) редовно е 
представяна информация за целите на проекта, 
проблемите при опазването на лаугера и ловния сокол, 
както и идеите за бъдеща реинтродукция на ловния 
сокол в района на НП “Централен Балкан”.   

 Дейности за размножаване в ex-situ условия
 През 2010 г. започва и пилотна програма за 
размножаване на ловни соколи в Спасителния център 
за диви животни на “Зелени Балкани” в Стара Загора. 
Закупуването на две двойки от европейската раса на 
вида е осигурено от Спация Уайдлайф. Започнато е и 
изграждането на специална размножителна волиера за 
ловните соколи, по модел на най-добрите развъдници 
в Европа. Предвижда се през 2011 г. по проекта за 
реинтродукция на ловни соколи в България да бъдат 
освободени в природата по специален метод (хакинг) 
6 млади, специално внесени птици, които ще бъдат 
маркирани със сателитни предаватели за ежедневно 
проследяване на техните движения и оцеляване. 
Проектът цели не само подпомагане възстановяването 
на вида у нас, но и разкриване на скритите негативни 
фактори, който възпрепятстват естественото 
завръщане на вида в България.

2.4. БЕЛОШИПА ВЕТРУШКА

 Идентифициране на потенциални места 
за възстановяване  популациите на белошипата 
ветрушка – за целта е изработен хабитатен модел 
за теоретично определяне на подходящите за 
реинтродукция на белошипа ветрушка места. 
Хабитатният модел се основава на наличните данни за 
природните местообитания, разпространението на вида 
в миналото, наличната хранителна база и места за 
гнездене, както и на събраната информация от теренна 

експедиция за проучване на съществуващи активни 
колонии в европейската част на Турция. 
Идентифицираните чрез модела места са обходени 
допълнително на терен за получаване на допълнителна 
информация, показваща качествата на районите 
за бъдеща реинтродукция. Отчитано е: наличие на 
подържани чрез изпасване пасища, оставяни под 
угар обработваеми земи, наличие и плътност на 
индикаторни видове (други видове дребни соколи, 



чавки), наличие и плътност на потенциалната плячка 
(насекоми и гущери). Описани са (чрез снемане на 
координати, фотографии) подходящите за поставяне 
на изкуствени гнездилки сгради и земни откоси. 

 Създаване на материална и генетична 
база за възстановяване на белошипата ветрушка 
–  през отчетния период са планирани дейностите 
по изграждане на волиери за размножаване и 
разлитане на белошипи ветрушки и изграждане на 
видео-наблюдението им. Проведени са срещи с 
доставчици на специализирана за птиците храна, 
която е нужна за правилното им отглеждане и 
възстановяване (производители на насекоми 
и пъдпъдъци). Обсъдени са възможностите за 
инвестиции в такъв тип ферми при бъдещото развитие 
на програмата за възстановяване на вида в България. 
С представители на испанските организации GREFA 
и DEMA са обсъдени предоставянето на консултации 
по размножаването и реинтродукцията на вида и 
възможностите за доставка на птици за родителското 
стадо. 
   
  
  
    

Осъществена е ежедневна рутинна дейност по 
волиерното отглеждане на белошипите ветрушки: 
хранене, почистване, добавяне на витамини, 
дезинфекция, подрязване на клюнове и нокти, подмяна 
и преглед на настилката в гнездовите камери, прегледи 
от ветеринар, наблюдение на поведението на двойките. 
Монтиран е радиоприемник с часовников механизъм 
около клетките – за привикване към шума от човешка 
дейност. Монтирани са също отоплителни тела, 
осигуряващи преживяването през студените месеци. 
Осъществена е доставка на специализирана храна: 
еднодневни пиленца, пъдпъдъци, мишки, плъхове и 
насекоми. Подготвено е инкубаторното помещение за 
размножителния сезон.
 Регистриран е размножителен успех и при 
двете двойки (2 + 1 снесени яйца).
 След процеса на замътване яйцата са 
преместени в инкубатор с цел стимулиране на 
повторно снасяне. След като това не се случи и на 
двете двойки са подложени изкуствени яйца с цел 
ненарушаване на мътателните навици на двойките и 
бъдещо подлагане на готови излюпени млади птици. 

След преместването на снесените яйца в инкубатор 
е създадена и развита база данни за инкубационния 
период на всяко яйце. Следено е ежедневното им 
тегло, както и температура и влажност на инкубиране. 
Помещенията са  стерилизирани и дезинфекцирани 
ежедневно. 
 На 14 юни яйцата са отворени и изследвани. 
Оказва се, че двете яйца не са били оплодени, а 
третото е имало зародиш, който е загинал в много 
ранен стадий от развитието си. Вероятните причини за 
този гнездови неуспех са, че двойките птици са млади 
и все още твърде неопитни в процеса на оплождане, 
снасяне и инкубация. 
 Екипът на проекта допринася и към 
обновяването на Международния план за действие за 
белошипата ветрушка.

 Дейностите за опазване на белошипата 
ветрушка са подкрепени  и от Награда “М-
Тел ЕКО Грант 2009” – целта на проекта е да се 
подобрят условията за отглеждане и размножаване 
на белошипи ветрушки в Спасителния център за 
диви животни. С финансовата подкрепа на донорите, 

по проекта са закупени два инкубатора RCOM 20 
PRO Incubator 3 Trays и RCOM 20 PRO USB Incuba-
tor. Закупена е по-точна, професионална електронна 
везна. С цел подобряване условията за отглеждане 
на белошипите вертушки в Спасителния център 
за диви животни са извършени реконструкции и 
доизграждане на вече съществуващи, но крайно 
неподходящи за целите на дейностите ни клетки. 
В същото време е инсталирано и модернизирано 
видеонаблюдението на размножаващите се двойки 
белошипи вертушки. Заложените цели са постигнати, 
гаранция за което е снасянето на четири яйца от 
едната от двойките - процес, който екипът и всички 
останали заинтересовани страни успяват да проследят, 
благодарение на осигуреното видеонаблюдение и 
директното излъчване на кадри към сайта на Центъра, 
facebook страницата и др.

 Популяризиране на дейностите и вида 
– през 2010 г. са преиздадени рекламните материали 
по проекта – плакат, дипляни и флаери, раздавани 
на всички посетители на Спасителния център, които 
за 2010 г. са над 3 500. Освен това информация 
за дейността регулярно е публикувана, както на 
страницата на Спасителния център и facebook 
страницата, така и в някои печатни и електронни 
медии. 
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2. КОНСЕРВАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕДКИ И ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ И ТЕХНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ 2.4. БЕЛОШИПА ВЕТРУШКА
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 Червеногушата гъска (Branta ruficollis) е световно застрашен вид, чиято 
популация към 2003-2006 година се оценява на не повече от 38 000 птици. 
Близо 80 % от тях зимуват на територията на България – предимно в района на 
Приморска Добруджа (езерата Дуранкулак и Шабла), както и в Бургаските влажни 
зони и значимите водоеми в Горнотракийската низина (язовирите Овчарица, Розов 
кладенец, Пясъчник и др.). Обикновено птиците нощуват във водоемите, а през деня 
прелитат в околностите да се хранят, най-често използвайки посевите на различни 
житни култури. Въпреки, че ловът на този световнозастрашен вид е строго забранен 
според българското законодателство, той често става жертва на недобросъвестни 
ловци. Когато в ранните сутрешни часове гъски излитат от водоемите в смесени 

ята, наред с ловните обекти като сивите и големите белочели гъски, биват обстрелвани и червеногуши гъски. Обикновено 
като оправдание се използва лоша видимост или неразпознаване на вида (въпреки, че при лоша видимост ловът е забранен, 
а ловците минават изпит за разпознаване на ловните обекти и защитените видове). В допълнение на това птиците биват 
преследвани и обстрелвани и през целия ден по местата за хранене. Освен от директния отстрел, много птици загиват 
вследствие на постоянното безпокойство и преследване, което не им дава възможност за пълноценно хранене. Тези 
неблагоприятни за птиците фактори са особено засилени в студени и снежни зими, в дни с мъгла и снежни виелици, когато 
видимостта е намалена и храна се намира доста трудно.
 В този критичен период, големите ята червеногуши гъски се нуждаят от сигурно място за почивка и хранене.

2.5. ЧЕРВЕНОГУША ГЪСКА

 През последните няколко години, с 
финансовата подкрепа и по международни програми 
на EURONATUR, EECONET Acton Fund, “Зелени 

Балкани” закупи 1035 
дка земи, с високо 
природозащитно 
значение за опазване 
на червеногушата 
гъска. Земите са 
разположени в 
Добруджа, като целта 

е да се създаде “зона за сигурност”, където птиците да 
могат да почиват и необезпокоявани да се хранят, без 
да бъдат изтребвани от бракониери. Това е новаторски 
за природозащитата в страната ни подход. 
 Земите се обработват от местни арендатори, 
като се отглеждат типичните за района житни култури, 
които гъските използват за храна през зимата. 
 През 2010 г. като част от дейностите ни за 
опазване на вида проведохме зимен мониторинг за 
състоянието на зимуващата в страната популация на 
вида.

2.6. ЧАПЛИ

 В България се срещат 9 вида чапли. По редица причини, най-важната, 
от които е унищожаването на естествените местообитания като влажни зони и 
крайречни гори, съществуването им е изправено пред сериозна заплаха. 
Работата на “Зелени Балкани” за опазване на чапловите птици е насочена, както 
към директни консервационни мерки, така и към опазване и възстановяване на 
естествените им местообитания. 

 През 2010 г., като част от направлението, 
“Зелени Балкани” продължава работата си за 
опазване на чапловата колония край с. Конуш, 
община Асеновград. През 2010 г. чаплите загнездват 
на ново място – за щастие все още в рамките на 
защитената територия. Опасенията за управлението 
на язовира и опасността бъдещите арендатори 
да не отчитат природозащитното му значение 
мотивират екипа на “Зелени Балкани” да участва 
в търга за взимане под наем на язовира. Идеята е 
развитието на рибовъдната дейност да е насочена 
не само към стопански добив, но да осигурява и 
изхранването и опазването на колонията. В края 
на юли е предложен за обсъждане бизнес план, 
който обобщава всички показатели за едно бъдещо 
производство, съвместено с охрана и консервация 
на чапловата колония. Впоследствие е сключен 5-

годишен договор с 
Община Асеновград. 
За дългосрочното 
развитие на 
този проект са 
разработени 
подробни 
концепции, в т.ч. и 
за реинтродукция 

на гнездящите до 1982 г. блестящ ибис и до 2003 г. 
малък корморан. Предстои кандидатстване с тези 
идеи пред различни донори и разработването на 
проектопредложение пред Оперативна програма 
“Околна среда”.



 Основната цел на дейностите ни през 
тази година е свързана с опазване на щъркелите 
в с. Белозем. Селото е обявено през 2005 г. за 
“Европейско село на щъркелите” от немската 
фондация EuroNatur, след номинация от страна на 
“Зелени Балкани”. В него има над 30 гнезда на този 
емблематичен вид. На покрива на училището гнезди 
една от последните големи колонии от вида бял 
щъркел в България, наброяваща 20 двойки.
 Дейностите на “Зелени Балкани” през 2010 г. 
насочени към: 
 Маркиране на щъркели с цел проучване 
на тяхната миграция – за целта 50 щъркели са 
маркирани с цветни пластмасови пръстени, които 
позволяват данни за тях да бъдат получени от други 
страни, по време на тяхната миграция. Паралелно 
с това са опръстенени и 61 щъркела – пациенти 
на Спасителния център за Диви животни, които са 
върнати в дивата природа. В резултат от проведените 
дейности са получени два “възврата” на пръстени: 
един от Турция и един от Йордания.
 Фестивал на белия щъркел - на 23.04.2010 

г. се проведе станалият 
вече традиционен 
“Фестивал на Белия 
щъркел” в с. Белозем. 
Фестивалът се 
организира от Кметство 
Белозем и Народно 
читалище „Просвета” 

– Белозем в партньорство със “Зелени Балкани”. Тази 
година събитието бе отбелязано за пета поредна 
година, като юбилеят съвпадна с честването на 2010 

г., като международна година на биоразнообразието.  
 В началото на празника бе открит и 
новосъздаденият тематичен Парк на Белия щъркел, 
разположен в непосредствена близост до СОУ “Гео 
Милев”. В парка бе изградена дървена наблюдателна 
кула и информационна точка с подробна информация 
за белия щъркел и програмата “Европейски села на 
щъркелите”. 
 В програмата на фестивала участваха 
рекорден брой групи – цели тринадесет – от всички 
населени места в Община Раковски. В различните 
музикални и артистични изпълнения участваха над 
300 деца от училища и детски градини! За своите 
вдъхновени изпълнения всички групи получиха 
почетни грамоти и плакети. 
 Издаване на календар Белозем 
– Европейско село на щъркелите - в рамките 
на дейностите за популяризиране на Белозем, 
като европейско село на щъркелите са издадени 
календари за 2010 и 2011 г. 
 Подобряване условията за гнездене на 
щъркелите в с. Белозем – за целта са изработени 

и монтирани 16 бр. 
метални гнездови 
платформи за щъркели, 
които са поставени на 
покрива на СОУ “Гео 
Милев” Белозем и 
Православната църква в 
селото.

 
 

   Белият щъркел (Ciconia ciconia) е един от най-обичаните от българина видове. 
Въпреки това в редица страни той далеч не е толкова често срещан, а самите щъркели 
дори у нас често стават жертви на електропреносната мрежа, бракониери и др.

   Дейностите на “Зелени Балкани” за опазване на белия щъркел през 2010 г. са 
подкрепени от Storch Schweiz, EuroNatur, Ciconia, Vogelwarte Schweiz – фондации от 
Швейцария и Германия. 

  Малкият корморан (Phalacrocorax pygmeus) е включен в Червения списък 
на IUCN (Световния фонд за защита на природата). По време на зимния период 
близо 20 % от европейската популация на вида зимува в нашата страна. Птиците се 
концентрират да нощуват на едни и същи места всяка нощ – това са т.нар. нощувки, 
които представляват дървета в коритата на реките. Сигурността на тези места 
и спокойствието на птиците е от голямо значение за тяхното оцеляване. Често 
безпокойството или стрелбата на бракониери прогонват малките корморани от 
нощувките. В търсене на ново подходящо място, птиците губят много енергия и често 
загиват от изтощение. Поради незнание или преднамерено, много птици се отстрелват 

от бракониери (особено в районите на рибовъдните стопанства, където птиците понякога се хранят). Унищожаването на 
естествените крайречни гори и местообитания е друга голяма заплаха за съществуването на вида.
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2.7. МАЛЪК КОРМОРАН

 През 2010 г. продължава работата на 
“Зелени Балкани” за опазване на вида – дейностите 
са осъществени благодарение на дългогодишните 
доброволци на организацията, които правят 
периодични наблюдения и мониторинг на една от 
най-значимите нощувки на малък корморан – тази, 
разположена край град Пловдив. В тази връзка 

“Зелени Балкани” изказва специални благодарности 
на доброволния сътрудник Петър Гюдженов, който от 
години осъществява наблюдението на нощувката и 
е мотивирал десетки други доброволци за участие в 
природозащитни дейности.

2.8. БЯЛ ЩЪРКЕЛ



 Поддръжка на Парка на Белия щъркел 
и монтираната система за видеонаблюдение 
на гнездо на покрива на СОУ “Гео Милев” 

– системата за 
видеонаблюдение дава 
възможност, гнездящите 
на покрива щъркели 
да бъдат наблюдавани 
от разстояние (чрез 

монитор в кабинета по биология в училището) и 
без да бъдат безпокоени. Кадрите от гнездата на 
щъркелите могат да бъдат наблюдавани он-лайн и на 
сайта на “Зелени Балкани” - www.greenbalkans.org. 
 През 2010 г. от служители и доброволци 
на Организацията бе осигурена и съответната 
поддръжка на дървените конструкции в Парка на 
Белия щъркел. 
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2.9. ПЛАНИНСКИ КЕКЛИК

 Дейностите на “Зелени Балкани” за вида 
се осъществяват в рамките на партньорски проект 
“Опазване популацията и местообитанията 
на планинския кеклик (Alectoris graeca graeca) 
в България”. Водеща организация по проекта 

е Националното 
ловно-рибарско 
сдружение (СЛРБ), 
а партнираща 
организация СНЦ 
“Зелени Балкани 
– Стара Загора”. 
Проектът се 
осъществява с 

финансовата подкрепа на Европейския фонд 
за регионално развитие на Европейския съюз и 
държавния бюджет на Република България чрез 
Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 
г.”, Приоритетна Ос 3 “Опазване и възстановяване 
на биологичното разнообразие”. Целта на проекта 
е спиране намаляването на числеността на 
планинския кеклик, стабилизиране на популацията 
му и създаване на условия за реколонизация на 
естествения ареал на вида. Паралелно с това, 
проектът е насочен към въвеждане на устойчиви 
практики за провеждане на възстановителни и 
поддържащи дейности за планинския кеклик и 
привличане на българските ловци в дейности по 
опазване на целеви за НАТУРА 2000 видове.   
Проектът се изпълнява на територии, попадащи 
в девет административни области (Благоевград, 
Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, 
Пловдив, Смолян, София) и над 35 общини. 
Основните предвидени дейности са свързани 
със: създаване на дивечови ниви, тяхното 
ограждане, създаването на зимни убежища за 
кеклиците, изкуствено подхранване през рисковия 
годишен период и отчитане ефективността на 
консервационните мерки по проекта.
 Постигнатите резултати през 2010 г.,касаещи 
дейностите, за които е отговорен екипът на “Зелени 
Балкани”, са следните:
 Екипът на “Зелени Балкани” завърши 
проверката на подбраните за дивечови ниви терени 
и описа земното покритие в обхвата им, за да 
гарантира опазването на природните местообитания 
и местообитания на видове от НАТУРА 2000 при 
провеждане дейностите по проекта. Изготвена е 
карта с местоположението на дивечовите ниви.
За да бъде проследен резултатът от биотехническите 
мероприятия е проведен отчет на популацията 

за регистриране на изходната численост на вида 
в началото на проекта. Разписани са насоки за 
провеждането на пролетния отчет на планински 
кеклик в районите на проекта. Отчетът на 
числеността на кеклика се проведе по стандартна 
методика – отчет по трансекти с помощта на оптика. 
В допълнение на регулярната пролетна таксация 
провеждана от СЛРБ, бяха сформирани съвместни 
екипи от членове на СЛРБ и “Зелени Балкани” и бе 
осъществен отчет на вида в районите на проекта. По 
препоръка на полевите екипи отчет бе проведен и 
есента, когато вида образува ята. 
 Обходените трансекти и места за точков 
отчет са нанесени в Географска информационна 
система. Направен е анализ на резултатите. Само 
в някои от посетените ловно-стопански райони са 
регистрирани и то единични екземпляри от вида. 
Това е много тревожен резултат. Необходимо е 
провеждане на последващи отчети на вида за 
потвърждаване или отхвърляне на тревожната 
тенденция. 
 Изработена е карта с местообитанията на 
планинския кеклик, която да послужи за зониране на 
ловно-стопанските райони в страната по отношение 
разселването на тракийския и планинския кеклик. 

 Стартира отчитането ефективността 
на консервационните мерки по проекта чрез 
проследяване ефекта от ловно-стопанските 
мероприятия и биотехническите съоръжения с пряко 
визуално наблюдение и посредством дистанционно 
фото/видео документиране.



 Проект «Мониторинг на прилепното 
биоразнообразие – индикатори за развитие в Източна 
Европа” Основната дейност, свързана с изследване 
и защита на прилепите през 2010 г. е участието на 
Организацията за трета поредна година в проекта 
iBats (“Мониторинг на прилепното биоразнообразие – 
индикатори за развитие в Източна Европа”). Проектът 
представлява амбициозна мониторингова програма, 
разработена от Тръста за защита на прилепите във 
Великобритания и Лондонското зооложко дружество 
и е финансиран от програма Дарвин. По тази 
програма като индикаторни видове за промените в 
околната среда и биоразнообразието се използват 
прилепите. За тяхното установяване се използват 
издаваните от тях звуци, записвани с ултразвукови 
детектори, като звуците се записват по време на 
трансекти, осъществявани с коли. Последващият 
анализ на данните и използването на статистически 
и математически модели позволяват да се правят 
изводи и прогнози за състоянието на околната среда.
През 2010 г., като част от дейностите по проекта са 
осъществени над 60 мониторингови трансекта на 
територията на цялата страна. За това съдействаха 
доброволците от екипите в Пловдив, Стара Загора, 
София и Русе. Данните от всички трансекти са 
въведени в международната база данни на проекта, с 
което станаха достояние на учени от различни срани, 
имащи достъп до нея. 

 Отбелязване на Европейската нощ на 
прилепите – през 2010 г. “Зелени Балкани” се 

присъедини за първи 
път в инициативата 
за отбелязване на 
Европейската нощ 
на прилепите в 
страната. През 2010 г. 
Европейската нощ на 
прилепите се отбеляза 

за 14-ти пореден път, като за първи път Нощта на 
прилепите бе отбелязана с национална кампания в 
шест града в страната.  
 Целта на инициативата е широката 
общественост да се запознае с природозащитното 
значение и начина на живот на прилепите и да 
покаже защо е важно тяхното опазване. Акцентът 
на кампанията е желанието ни за промяна на 
отрицателната обществена нагласа спрямо тези 
животни, като за целта популяризирахме малко 
известни факти за ползата от прилепите и интересния 
им начин на живот. 
 Кампанията се проведе в градовете Русе, 
Стара Загора, Бургас, Пловдив и Враца, като в 
реализирането й участваха НПО, Дирекции на 
природни паркове, РИОСВ, граждани и доброволци. 

Организатори на събитията са МОСВ – НСЗП, 
Центъра за изследване и защита на прилепите – НПМ 
- БАН, ДПП “Русенски Лом”, Станция за изследване на 
прилепите в Табачка, Федерация “Зелени Балкани”, 
Спелео-клуб “Саламандър” – Стара Загора, БДЗП 
– Бургас и ДПП “Врачански Балкан”.
Във всеки от градовете бяха организирани 
информационни щандове, на които чрез издания, 
информационни материали и други пособия, 
по атрактивен начин бе представен животът на 
прилепите. 
 За децата бяха организирани работилнички 
на открито, където те можеха да рисуват, да правят 

оригами на прилепи, 
да изработят прилепни 
маски, макети на 
прилепи и къщички за 
прилепи. 
 По време на 
кампаниите във 
всички градове бе 

демонстрирано как се работи с оборудване за 
изследване на прилепите. Участниците можеха 
в реално време да “изследват” прилепите, чрез 
издаваните от тях ултразвуци, уловени от прилепни 
детектори. Проведени бяха разходки, по време на 
които участниците можеха не само да чуят различни 
видове, но и да научат повече за тяхната биология и 
екология. Демонстрирано бе как се работи с паяжинни 
мрежи за улов на прилепи и с друго специализирано 
оборудване.
 Кампанията в шестте града премина при 
голям обществен интерес и бе отразена от десетки 
регионални и национални медии. Стотици деца и 
възрастни преминаха през информационните щандове 
и научиха повече за прилепите. В допълнение на това 
стотици граждани научиха повече за прилепите и 
благодарение на множеството телевизионни и радио-
интервюта, публикации в регионалния и националния 
печат и интернет пространството. 
 Отбелязването на Нощта на прилепите е 
и принос към изпълнение на ангажиментите, поети 
от страната ни по споразумението EUROBATS за 
опазване популациите на европейските видове 
прилепи.
 Европейската нощ на прилепите бе 
отбелязана през тази година за първи път в Стара 
Загора. Събитието се проведе в Парка “Пети 
октомври”. Организатори бяха “Зелени Балкани - 
Стара Загора” и Спелео-клуб “Саламандър”. 
 Нощта на прилепите в Пловдив се проведе в 
Цар Симеоновата Градина. 
 Организатор на събитието бе “Зелени 
Балкани”. Въпреки дъжда Пловдив, събитието се 
проведе в присъствието на близо 20 доброволци, 

  Опазването на прилепите не е съвсем нова дейност за “Зелени Балкани”. В 
далечната 1989 г., като част от дейността на организацията е създадена Групата за 
изследване и защита на прилепите, която по-късно става самостоятелна организация. 
През последните няколко години млади и ентусиазирани доброволци отново създадоха 
“Група за изследване и защита на прилепите към Зелени Балкани”, която осъществява 
изследователска и консервационна дейност с цел опазване на прилепното богатство на 
България. Дейностите на “Зелени Балкани” през 2010 г., за опазване на прилепите са: 
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2.10. ПРИЛЕПИ



  
  
  

  
О

тч
ет

 н
а
 “

З
Е

Л
Е

Н
И

 Б
А

Л
К

А
Н

И
” 

за
  
2
0
1
0

 

22

2.11. ЛАЛУГЕР

както и граждани, дошли специално да посетят 
информационния щанд. Ентусиастите имаха 
възможност да правят сами къщички за прилепи, 
да научат интересни неща за прилепите. Всички 
посетители бяха почерпени с прилепни сладки. 

 Създаване на специализиран сайт за 
прилепите - през 2010 г. бе създаден и специализиран 
сайт за прилепите http://www.greenbalkans.org/prilepi/. 

Създаването на сайта бе 
мотивирано от пълната 
липса в интернет 
пространството на 
адекватна информация 
за прилепите на 
български език. Сайтът 
съдържа подробна 

информация за видовете, срещани в България, 
за интересния им начин на живот, за екологията и 
биологията на прилепите, за ролята им в екосистемите, 
за заплахите за тяхното съществуване, както и за 
методите за тяхното изучаване и опазване.  
 Създаването на сайта стана възможно 
благодарение на финансовата подкрепа на Тръста за 
защита на прилепите (The Bat Conservation Trust) и на 
Лондонското зооложко дружество (London Zoological 
Society), както и на хората, работещи за опазването 
на прилепите в България – Боян Петров, Иван 
Пандурски, Теодора Иванова, Васил Попов, Ивайло 
Борисов, Антония Хубанчева, Славея Стойчева, Дилян 
Георгиев, Стоян Йорданов, предоставили материали, 

информация и снимки за разработването му. Изказваме 
специална благодарност и на хората и организациите 
предоставили снимки и информация за сайта: Rollin 
Verlinde, Hugo Willocx, Florian Gloza-Rausch, Matthias 
Gottche, Andriy-Taras Bashta, както и на сайтовете:http://
www.batcon.org/ - Bat Conservation International, http://
hinko.org/, http://www.stani.ekoekspert.com/otpadyci/owos.
php и др.
 Сайтът все още се допълва и обновява, като 
предстои качването на информация за всички значими 
за прилепите пещери в България, раздел “За деца”, 
допълване със снимки и информация.

 През 2010 г. доброволци на “Зелени 
Балкани” от пещерен клуб “Пълдин” гр. Пловдив 
участваха и в Националната система за мониторинг 
на биологичното разнообразие, като предоставиха 
на Центъра за изследване и защита на прилепите 
към БАН данни за прилепите наблюдавани от тях при 
посещенията им в “прилепни” пещери.

 Доброволците на “Зелени Балкани” 
съдействаха за опазването на прилепите като 
приемаха сигнали за прилепи, попаднали в домове, 
намерени на улицата или на необичайни места и 
консултираха гражданите, като при възможност се 
отзоваваха на мястото на подадените сигнали. През 
2010 г. бяха приети общо над 30 сигнала от цялата 
страна, като намесата на екипа на “Зелени Балкани” 
не позволи убиване на представители от защитени 
видове.

 Дейностите ни за лалугера през 2010 г. са 
осъществени в рамките на един самостоятелен проект 
и като подизпълнители на проект, осъществяван 
от Парковата дирекция на Природен парк “Сините 
камъни”.

 Проект  “Подпомагане и управление на 
лалугерови колонии в района на НП “Централен 
Балкан”, като част от програма за опазване на 
ловен сокол (Falco cherrug) в района”. Проектът 
е неразделна част от дейностите ни за опазване на 
ловния сокол, описани по-горе. Финансиран е от South-
east Europe Saker falcon Network (SESN), а периодът 
му на изпълнение е  март - октомври 2010 г. Проектът е 
реализиран на територията на НП “Централен Балкан” 
и цели управление и подпомагане местообитанията 
на основната потенциална плячка на ловния сокол – 
лалугера, в най-приоритетното място за реинтродукция 

на ловен сокол в България. За целта са осъществени 
дейности за подпомагане на съществуващата 
“западаща” колония на лалугери:
- окосяване и почистване на висока тревна и 
храстова растителност в няколко “пробни площадки”; 
- мониторинг на популацията и тенденциите в 
числеността; 
- оценка на заплахите;
- оценка на влиянието на пашуващите животни 
и тяхната численост върху популацията на лалугера; 
- създаване на партньорства с Дирекцията на 

Парка, местни структури 
и др. 

 Дейностите са 
описани по-подробно в 
раздела “Ловен сокол”. 

  Дейностите ни за опазване на лалугера (Spermophilus citellus) са сравнително 
ново направление, въпреки отдавнашните идеи на организацията за развитие на проекти 
в тази насока. Лалугерът е един от видовете с европейско природозащитно значение, за 
чието опазване се обявяват защитените зони от НАТУРА 2000. В същото време той е 
важен, като част от хранителната верига и основна хранителна база за птици с висок 
консервационен статус като царския орел и ловния сокол. На практика, развитието 
на програми за опазването на тези видове не би било ефективно  без дейностите за 
поддържане на местообитанията и популациите на лалугера. Според експертите, през 
последните години сред основните заплахи за лалугера в България са – деградиране на 

местообитанията във връзка с недостатъчно изпасване и обрастване с висока тревна и храстова растителност, разораване 
на местообитанията в равнинните колонии, опожаряване, замърсяване с битови отпадъци и др. Поради тази причина 
дейностите ни са насочени към опазване и възстановяване на местообитания на лалугера, както и развитието на дейности 
за възстановяването му в територии, на които вече не се среща.



 Дейности, осъществени от екипа на 
“Зелени Балкани” по проект “Възстановяване на 
популацията на лалугера (Spermophilus citellus) като 
основен елемент за поддържане на благоприятния 
статус на приоритетни тревни хабитати и популации 
на хищни птици в Природен парк “Сините камъни” - 
“Зелени Балкани” са подизпълнител на проекта на ДПП 
“Сините Камъни”. 
 През полевия сезон, в периода март – края 
на юли, екип на “Зелени Балкани” извърши дейности 
на територията на Природен парк “Сините камъни” 
и неговите околности - землищата на села Злати 
войвода, Сотиря, Крушаре, Самуилово и гр. Сливен. 

Осъществени са:
 Предварително проучване на литературните 
източници и библиографска справка
 В периода до март 2010г. е проведено 
проучване за съществуващата литература в България 
за вида и наличните литературни източници, както 
и на съществуващите данни за териториите на ДПП 
“Сините Камъни” и неговите околности. Прегледани 
са наличните данни за биоразнообразието от полеви 
наблюдения на екипа на “Зелени Балкани”, проведени 
на територията на парка през предишни години.

 Оглед и мониторинг на целевата територия
В периода март - април е направен оглед на 
територията на ПП “Сините камъни” и целевите 
територии за възстановяване популацията на лалугера, 

с цел установяване на 
настоящото им състояние. 
В една от целевите 
територии – колония в 
местността “Каракютюк”, 
са преброени над 215 
дупки, голяма част от които  
неизползвани. Наблюдения 

от предишни години на екипа на “Зелени Балкани” 
в района, показват, че едва 30 - 40 дупки са активни 
през последния сезон. Предвид факта, че един 
индивид може да има до 13 дупки, от които само 
една да е постоянна, а останалите хранителни, може 
да се предполага, че колонията е обитавана от едва 
двайсетина индивида. Това на практика означава, че тя 
е на ръба на съществуването си. 
 По време на проведените теренни 
наблюдения, в рамките на един ден, на територията на 
колонията не са наблюдавани повече от три индивида, 
което потвърди тревожното състояние на колонията. 
Колонията е картирана, като са взети GPS координати 
от всяка една дупка. По-голяма част от тях са видимо 
неактивни, но за установяване на процента реално 
заети дупки по-късно е проведен мониторинг по метода 
на линейните трансекти (мониторингът е проведен след 
събуждането на лалугерите и излизането им от зимен 
сън). 
 Във втората целева територия в местността 
“Локвата” е установено, че понастоящем не 
съществува популация на лалугери. Констатирано е, 
че обрастването на бившите пасища с храсти – къпина, 
шипка и пр. е в много напреднал стадий, и че е нужно 
да се предприемат сериозни мерки за почистването им, 

които да предхождат пускането на индивиди. 

Картиране на изходните колонии за изземане на 
индивиди
 В периода 2 – 3 май 2010 г., е направено 

проучване и картиране на 
част от колониите, които 
ще бъдат използвани 
за възстановяване на 
популацията на вида на 
територията на парка 
(от които ще бъдат 
улавяни индивиди). 

Границите им са очертани с помощта на GPS. В 
повечето случаи става дума за селскостопански 
терени (люцерна, временни пасища), които предвид 
тенденцията в района, е въпрос на време да бъдат 
изорани и използвани като постоянни посеви. Така 
например територията на бившето летище е разорана, 
което отне важна размножителна територия от една от 
най-големите колонии на лалугери у нас. Става въпрос 
за част от популацията, населяваща територията на 
Защитена зона “Камен баир”, включена в НАТУРА 
2000. По тази причина е взето решение да се улавят 
индивиди от територии, които са проблемни – люцерни, 
пасища, преминали в частна собственост и подлежащи 
на разораване. По-късно като територия за изземане 
на индивиди е набелязана и колония, обитаваща 
голф-игрище край град Сливен, поради потенциалната 
опасност за лалугерите, които я обитават.

 Целеви райони за изземане на индивиди
Въз основа на проведените теренни наблюдения, 
като целеви райони за улов на индивиди, които след 
това да бъдат пускани на територията на парка, са 
идентифицирани основно две територии: пасища, 
разположени в квартал Речица – гр. Сливен и голф 
игрище, разположено в непосредствена близост до тези 
пасища. 
 Местата са подбрани заради високата 
численост на индивидите, обитаващи колониите, както 
и поради застрашеността на колониите от близостта 
им с натоварени пътни артерии (пътят Сливен – Стара 
Загора и подбалканската линия Сливен – София), 
където ежегодно умират десетки до стотици млади 
лалугера. В допълнение на това едната колония се 
намира на голф-игрището край град Сливен, където 
лалугерите създават проблеми за функционирането 
на игрището и съществува потенциална опасност от 
тяхното унищожаване или прогонване. 

 Определяне на числеността на колониите и 
плътността на популациите в „изходните” колонии за 
изземане на индивиди
 Направени са общо близо 70 трансекта 
с дължина от 100 метра, на територията на двете 

приоритетни места 
за улов на индивиди. 
Трансектите служеха 
за определяне на 
числеността на 
колониите. Заключенията 
от провеждането на 
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2.11. ЛАЛУГЕР2. КОНСЕРВАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕДКИ И ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ И ТЕХНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ
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2.12. КИТОПОДОБНИТЕ БОЗАЙНИЦИ

 Опазването на китоподобните бозайници е сравнително ново направление в 
работата на “Зелени Балкани”, осъществявано от 2005 г. насам. 
Дейностите ни по отношение проучване и опазване на китоподобните бозайници в 
Черно море са свързани с прилагане на споразумението ACCOBAMS в Българската 
акватория на Черно море. Извършените дейности обхващат основно южното 
българско Черноморие (на юг от нос Емине), но частично засягат и северната част. 
Дейностите са реализирани както в акваториалната, така и в крайбрежната част, а 
също и в други черноморски държави.

трансектите, потвърдиха, че популацията на вида е с 
достатъчно висока плътност и изземането на индивиди 
няма да застраши колониите. 

Улов на индивиди
 Уловът на общо 99 индивида е осъществен 

през месец юли. Основна 
част от индивидите (89) са 
уловени на територията на 
голф игрище – гр. Сливен, а 
останалите от колонията до 
квартал Речица. 
На всеки индивид са 
определени пола и 

възрастта. Снети са и биометрични данни – дължина на 
опашката, дължина на стъпалото и дължина на черепа. 
 Улавянето на индивиди от различна възраст и 
пол е важно за успешното създаване на нова колония. 
В случая 54 от уловените индивиди са от женски 
пол и 45 от мъжки пол. 33 от уловените индивиди са 
възрастни, 43 ювенилни, 2 индивида са определени 
като едногодишни, 5 като възрастни или едногодишни 
и 14 като ювенилни или едногодишни. На 20 от 
индивидите са поставени индивидуални маркировъчни 
чипове. 

Места за реинтродукция на територията на парка
 Като места за реинтродукция на територията 
на парка са определени местността “Каракютюк”, 
където понастоящем има малка колония, на 
ръба на изчезването – около 20-тина индивида и 
местността “Локвата”, която е потенциално подходящо 
местообитание и в миналото е била обитавана от 
лалугери, но в момента няма активна колония. 

Подготовка на местообитанията в териториите за 
реинтродукция и превенция срещу хищници

 В местностите 
“Каракютюк” и 
“Локвата” са извършени 
подготвителни дейности 
на местообитанията 
и подготовката на 
първоначални убежища, 
които да осигурят 

безопасността на лалугерите в период на адаптация. 
 Дейностите за поддържане на местообитанията 
(почистване на храстова и висока тревна растителност 
бяха извършени от ДПП “Сините Камъни”). Екипът 
на “Зелени Балкани” подготви 300 изкуствени дупки 
с дълбочина 80 см, които да служат за убежище на 
лалугерите, след пускането им в новите територии. 

Пускане на индивиди в подбраните територии
 На предварително 
подготвените територии 
са пуснати уловените 
индивиди. От общо 99 
индивида, 57 са пуснати в 
местността “Каракютюк”, а 
останалите в местността 
“Локвата”. 

Превенция срещу хищници. 
 Като допълнително средство за осигуряване 
сигурността на лалугерите в първоначалния период на 
адаптация, са предприети мерки за ограничаване на 
щетите върху новите колонии, нанесени от хищници. 
 В продължение на три денонощия е осигурено 
присъствие на терен, което  държа на дистанция 
хищници като лисици, чакали и пр. 
Паралелно с това са осъществени подхранвания за 
хищни птици, с трупно месо. 

Мониторинг през периода на адаптация в новите 
местообитания
 След пускане на лалугерите в новите 
територии е проведен мониторинг за установяване 
успешността на адаптационния процес. 
 За подпомагане провеждането на мониторинга, 
уловените индивиди са маркирани временно с помощта 
на боя за коса. За целта женските индивиди са 
маркирани по гърба, а мъжките по главата и врата.  
По този начин освободените лалугери са различавани 
от тези, които живеят в местата на пускане.    
Наблюдението на маркирани индивиди няколко дни по-
късно потвърждава, че те са се задържали на местата, 
на които са били освободени. По-подробни данни за 
числеността на лалугерите, задържали се и оцелели ще 
бъдат събрани при последващ мониторинг. 

 Дейностите на “Зелени Балкани” за опазване 
и проучване на китоподобните са подкрепени и се 
осъществяват в партньорство с ПУДООС – МОСВ, AC-
COBAMS Секритариат, Black Sea Commission, EUCC-
The Coastal Union (Холандия), Black Sea Council for 
Marine Mammals - BSCMM, World Bank – GEF и други, 
и се осъществяват в партньорство със НСЗП – МОСВ, 

Институт за рибни ресурси – Варна, BREMA Lab 
– Украйна  и др. 

Дейностите ни се осъществяват в следните 
направления: 
 Усъвършенстване и хармонизирането на 
националното законодателство – “Зелени Балкани” 



участва директно в изграждането на мрежата НАТУРА 
2000 в България. Служители на организацията и наети 
външни експерти извършват теренните проучвания и 
попълването на стандартни формуляри. Описването и 
внасянето на документацията и картния материал за 
всички ЗЗ според Директивата за Местообитанията, 
пред българското правителство и ЕК е извършено от 
“Зелени Балкани”. В 10 от тези сайтове в ,,Предмет 
и цели на опазване” и НАТУРА 2000 Стандартен 
Формуляр са описани и двата вида бутилконос 
делфин/афала (Tursiops truncatus), морска свиня/
муткур (Phocoena phocoena).  Съществуват и 14 
крайбрежни зони според Директивата за птиците, в 
чийто обхват попада и акваториална част. 
Анализите сочат необходимостта от бъдещи 
детайлни и продължителни изследвания за 
определяне и обявяване на специализирани 
защитени зони по Директивата за хабитатите за 
опазване на китоподобни и техни критични хабитати 
- за размножаване, отглеждане на малки, хранене, 
миграция и др. Това е свързано с осигуряване на 
достатъчно средства, обезпечаващи проучванията в 
акватория посредством специализирани екипировки и 
техники – малки кораби и самолети, фото оборудване, 
зрителни уреди и др. 
 Със Заповед РД 539 от 27. 05. 2010 г. на 
Министъра на МОСВ бе определена Работна група за 
НАТУРА 2000 в морските пространства на България. 
В състава на Групата влизат представили на МОСВ, 
Научни институти и НПО, сред които и двама 
представители на “Зелени Балкани”. Основните  цели 
на Групата са да обобщи и анализира наличните данни 
за приоритетни видове и местообитания, покритието 
им в мрежата, изготвяне на експертни анализи, да 
прецизира описанията на природните местообитания, 
да подпомага работата на МОСВ и други. 
Поради липса на достатъчен експертен и финансов 
ресурс и време за работа, за двата приоритетни вида 
афала (Tursiops truncatus) и муткур (Phocoena phoc-
oena) до септември 2010 г. подобни анализи и оценки 
не бяха извършени.

Фото идентификационна програма за китоподбни 
През 2010 г., от 15 до 
23 септември, двама 
експерти от “Зелени 
Балкани” участваха 
в Обучение за 
фотоидентификация 
на китоподобни 
– в Mirnyi/Evpatoria, 

Украйна. Практическите дейности по обучението 
бяха извършени  в района на Кримския полуостров 
– Украйна. По време на обучението бяха проведени 
лекции и практически занятия, сред които: 
Черноморската популация на китоподобните, 
мултидисциплинарен подход и неинвазивни методи 
в изследванията на китоподобни; Практическо 
обучение на борда на плавателно средство - техники 
за заснемане, методики,  събиране на данни и 
др.; Изграждане на база данни и обработване на 
наличната информация и снимки; Кръгла маса: “Как 
да се засили фото-идентификационните дейности на 
китоподобни в Черно море?”. 

Обучението се извърши от експерти на Black Sea 
Council for Marine Mammals (BSCMM) и BREMA Lab, 
със подкрепата на ACCOBAMS
Участието в обучението на експерти от “Зелени 
Балкани” спомогна за бъдещето прилагане и 
развитие на фото–идентификация на китоподобни и 
съпътстващи дейности в българската акватория на 
Черно море.

Регионална мрежа за събиране на заседнали 
китоподобни.
 През 2010 г. експерти на “Зелени Балкани” 
бяха част от проекта на Института по рибни ресурси 
– Варна ,,Изграждане на мрежа за мониторинг на 
изхвърлени китоподобни и за оценка на техния 
приулов” – финансиран от ACCOBAMS. Проектът 
се изпълнява в периода март 2010 - март 2011, като 
експертите на организацията извършват проучванията 
по южното черноморско крайбрежие. В тази част от 
страната до края на 2010 г. бяха регистрирани 23 
случая на мъртви китоподобни изхвърлени на брега, 
основно от вида муткур (Phocoena phocoena). Получен 
бе също и сигнал за жив индивид в лошо общо 
състояние близо до брега на плажа в Черноморец. 
Животното, вероятно обикновен делфин или афала е 
било във видимо лошо състояние, като е позволявало 
на туристи да го докосват, снимат от близо и дори 
да го преместват. Това е продължило почти през 
целия следобед на 18 юли и вероятно е причинило 
допълнителен стрес. При пристигане на екипа 
индивидът все още е близо до брега, но се наблюдава 
по-уверено плуване. Наблюдението продължава до 
смрачаване, като вероятно състоянието на животното 
се е подобрило и то отплува навътре в морето. На 
следващия ден в района не е регистриран мъртъв или 
жив екземпляр.

Информационни и публични дейности
 Подобно на другите дейности на 
организацията, дейностите ни за проучване 
и опазване на делфините бяха “изнасяни” на 
сайта на организацията - www.greenbalkans.org. 
Същата информация бе изпращана до медии 
и информационни агенции, като в резултат са 
реализирани няколко публикации в средствата за 
масова информация, насочени към опазването на 
китоподобните. 
 През 2010г. бяха извършени също така 
няколко тематични мултимедийни презентации за 
опазването на китопобните в Черно море в училища 
в Поморие и Бургас, както и пред доброволци на 
организацията в Поморие, Пловдив и Стара Загора. 
За някои от презентациите са използвани и материали 
от Training Kit ACCOBAMS. Два комплекта от Training 
Kit са предоставени на “Зелени Балкани” с помощта 
на Кръстьо Попов (МОСВ) ACCOBAMS Focal point в 
България до 2010 г. 
 През 2010 г. от “Зелени Балкани” бе издаден 
малък фото-албум “Багрите на Черно море” с авторски 
снимки на фотографа Любомир Андреев. Снимките 
представят красиви картини от морето под вода и 
морското дъно и целят популяризиране опазването на 
морското богатство.
 Неделима част от дейностите ни за 
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делфини е Посетителския център на Поморийско 
езеро, чиято дейност стартира през 2010 г. Като цяло 
Центърът е свързан с работата на организацията 
за консервацията на езерото, но също предоставя 
информация за опазването на Черно море. Центърът 
като местонахождение и структура е изключително 
подходящ за реализирането на публични кампании 
за популяризиране опазването на китоподобните 
в Черно море и отговорностите за прилагането на 
споразумението  ACCOBAMS. “Зелени Балкани” 
отбеляза 31 октомври – Международен ден на Черно 
море. Събитието се осъществи в Посетителски център 
“Поморийско езеро”. Присъстваха представители на 
местната общност, неправителствени организации, 
Община Поморие, ученици и преподаватели от 
ОУ “Христо Ботев” – Поморие и СОУ “Иван Вазов” 
– Поморие. Пред аудиторията бе представен фото-
албумът “Багрите на Черно море”, специално 
изработен за целта информационен банер посветен 
на Деня на Черно море и работата на “Зелени 
Балкани” по опазване и проучване на китоподбните 
(делфините) в Черно море http://greenbalkans.org/show.
php?id=1033&language=bg_BG&cat_id=35 .

 Във връзка с провеждането на Четвъртата 
среща на Страните по Споразумението ACCOBAMS 
(Fourth Meeting of the Contracting Parties MOP4), 
провела се в Монако от 6 до 12 ноември 2010 г., екипа 
на “Зелени Балкани” подготви отчет за извършените 
от организацията дейности по прилагането на 
Споразумението в България. Документът бе 
предоставен на г-жа Тихомира Славейкова от 
Националната служба за защита на природата 
(МОСВ) в качеството и на Национален Представител 
(Focal point) по Споразумението. При изготвения от 
страна на г-жа Славейкова Национален доклад за 
изпълнението на ангажиментите на страната по AC-
COBAMS, работата на “Зелени Балкани” и приноса 
на организацията за опазването и проучванията на 
китоподбните в българската акватория на Черно море, 
са обширно отразени. Цялостният доклад може да 
бъде намерен на официалната интернет страница на 
ACCOBAMS -    http://www.accobams.org/images/stories/
MOP/MOP4/Documents/Documents_Reunion/Information/
mop4.inf18_national%20report%20of%20bulgaria.pdf 

Мерки в случай на спешни ситуации
 През лятото на 2009 г. чрез единния 
Национален телефон за спешни обаждания – 112, в 
“Зелени Балкани” е подаден сигнал за жив бедстващ 
индивид в района на Ахтопол. Сигналът е подаден от 
плажуващи туристи на Спешната телефонна линия 
и в последствие операторите предават сигнала към 
Спасителния Център за диви животни на “Зелени 
Балкани”. Информацията е за жив индивид, който се 
придържа в плитки води непосредствено до брега и 
множество туристи и плажуващи са го наобиколили, 
вдигат шум, снимат и, въпреки че няколкократно е 
подбутван навътре в морето делфинът не желае 
да отплува. За съжаление, Спасителният Център 
е на разстояние около 300 км. от мястото, където е 
намерено бедстващото животно и бързата реакция е 
затруднена. От “Зелени Балкани” е установена връзка 
с експерти от ДПП ,,Странджа” (Е. Крачунова и А. 

Ставракиев), които са близо в района и успяват да 
реагират. След множество неудобства и трудности, 
благодарение на усилията на експертите животното е 
преместено от плажа и безпокойството причинено от 
множеството туристи, и с помощта на рибарска лодка 
е освободено навътре в морето. След връщането му 
навътре в морето делфина се чувства по уверено и се 
отдалечава от лодката. 
 Подобен сигнал бе получен и през лятото на 
2010 г. от членове на “Зелени Балкани” от района на 
Черноморец описан по-горе.
 Двата случая показват, че в страната е налична 
добра основа за действие при спешни ситуации. 
Спешният телефон 112 е с национално покритие и 
все по-често се използва от граждани при различни 
екстремни ситуации. Чрез 112 в Спасителния Център 
на “Зелени Балкани” пристигат множество сигнали 
за птици, земноводни и влечуги от вътрешността на 
страната, на които експертите от Центъра успяват 
да реагират благодарение на богатия опит и налична 
материална база. За съжаление подобни ресурси за 
спасяване на китоподбни липсват. 
 Досегашната съвместна работа със 112, 
големия брой от членове на организацията – над 4500 
човека из цялата страна, както и широката популярност 
на организацията сред обществеността, могат да бъдат 
развити в ефективна мрежа за подаване на сигнали и 
спешно реагиране при изхвърлени на брега бедстващи 
живи китоподобни. 
 Все пак нерешен остава въпросът с наличието 
на целеви екипи за реакция и оборудване – носилки, 
лодки, превозни средства, а също и места, в които да 
бъдат настанявани при необходимост бедстващите 
китоподбни.
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 През 2010 г. продължи работата на 
Зелени Балкани за развитие и популяризиране на 
Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в 
България. Тази дейност е пряко продължение на 
усилията на организацията за изграждане на мрежата 

(в периода 
2005 – 2010 
г., през който 
организацията 
изигра водеща 
роля в самото 
изграждане на 
мрежата).
През 2010 г. 
дейностите ни 

за популяризиране на НАТУРА 2000 се осъществиха 
основно в рамките на проект “Опитът на Германия при 
транспониране на правовите норми на ЕС: НАТУРА 
2000 – управление и финансиране”.  Проектът 
се финансира от консултативната програма за 
подпомагане опазването на околната среда в страните 
от Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна 
Азия (Advisory Assistance Programme for Environmental 
Protection in the Countries of Central and Eastern Europe) 
на Федералното Министерство на околната среда, 
природозащитата и ядрената безопасност на Германия 
(German Federal Ministry for the Environment, Nature 
Conservation, and Nuclear Safety). 
 Общата задача на проекта е да подпомогне 
компетентните власти в Република България в 
ускоряване прилагането на Директива 92/43/EEC 
за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, в частност в планирането, 
управлението и финансирането чрез Кохезиония/
Структурния фондове на ЕС на националната мрежа 
НАТУРА 2000 – чрез предаване опита на Германия в 
тези области.

Специфичните задачи на проекта са:
 Да допринесе за развитието и укрепването 
на административния капацитет на национално и 
регионално ниво за управление на НАТУРА 2000 
зоните и прилагане на мерките за предотвратяване 
разрушаването на предмета на опазване – съгласно 
чл.6 както и опазването елементите на ландшафта от 
значение за миграцията, дисперсията и генетичния 
обмен в растителните и животински популации и 
видове във връзка с екологичната кохерентност на 
мрежата НАТУРА 2000;
 Да допринесе за подготовката на отговорните 
администрации да посрещнат задълженията си по 
докладването към ЕК по НАТУРА 2000; 
 Укрепване на административния капацитет по 
отношение финансирането на мрежата НАТУРА 2000, 
по кохезионните и структурни фондове на ЕС чрез 
представяне опита на страните членки от ЕС в това 
направление и обучение на отговорните служители.

Основни дейности по проекта бяха насочени към:
 1.Изработване на обучителна програма (серия 
от презентации по теми касаещи прилагането на 
НАТУРА 2000 в практиката)
 2. Превод и раздаване на материалите – общо 
800 стр. преводен текст на презентации, методики, 
ръководства, насоки и т.н.
 3. Провеждане на обученията (4 семинара) с 

целевите групи, с участието на лектори от Германия.
 4. Учебно пътуване в Германия.

Осъществени дейности по проекта през 2010 
година:
 На 28 и 29 юли 2010 г. в хотел “Централ 
– Форум”, София, е организиран  семинара по 
дейност 3.1,  на тема: “Извършване на Оценки за 
Съвместимост на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения по Член 6 на Директивата 
за Местообитанията”. В семинара взеха участие над 
50 експерти, предимно експерти от Регионалните 
инспекции по околна среда и води, отговорни за 
биоразнообразието и превантивния контрол. В 
допълнение присъстваха и експерти от Министерство 
на земеделието и храните, Министерство на 
транспорта и Министерство на икономиката.  
В началото на семинара д-р Аксел Симанк от 
Федералната агенция за природозащита на Германия 
връчи символично на МОСВ единия от продуктите 
на проекта - преведените от немски на български 
материали (ръководства, методически насоки и т.н.), 
свързани с оценките за съвместимост и управлението 
на НАТУРА
 2000.
 В периода 25 април – 1 май, 2010 г., е 
организирано и проведено, учебно пътуване в 
Германия за експерти от Националната служба 
за защита на природата към МОСВ. Те посетиха 
отговорните за прилагането на НАТУРА 20000 
институции. Като част от пътуването са организирани 
практически сесии и посещение на избрани НАТУРА 
2000 зони и защитени територии.

Постигнати резултати по проекта 
 Изработени са обучителни програми (серия от 
презентации) по темите на семинарите
Проведени са 3 семинара: 
 Консервационен статус, мониторинг и 
докладване по чл. 17 от Директива 92/43/EEC На 18-ти 
септември 2009
 Управление и финансиране на мрежата 
НАТУРА 2000 От 14-16.10.2009, в София
 Извършване на оценки за съвместимост 
на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения по Член 6 на Директивата за 
Местообитанията (92/43/EEC) На 9-10.11.2009, в 
София и 12-13.11.2009, във Варна,
Преведени са презентации, методики, ръководства, 
насоки и т.н.

 По време на обученията по проекта са обучени 
50 представители на държавните институции имащи 
отношение към прилагането на НАТУРА 2000. По 
време на учебното пътуване в Германия са обучени 
4 експерта от НСЗП, МОСВ в прилагане на НАТУРА 
2000, базирано на немския опит. Българските експерти 
натрупаха много ценен опит и събраха огромен обем 
от практически материали, които са от интерес за 
прилагането им в България.
 Изцяло бе преработена Интернет страница, 
където са достъпни за сваляне всички материали от 
проекта: http://www.greenbalkans.org/natura2000/ger-
man_project/. По темите са привлечени лектори от 
Германия и Австрия на много високо експертно ниво и 
с голям практически опит.
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3.1. ЕВРОПЕЙСКА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА НАТУРА 2000

3. РАЗШИРЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ МРЕЖАТА ОТ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ПОДПОМАГАНЕ 
ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАТУРА 2000 И НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА



За широк кръг експерти стана достъпна немска 
литература от 30 отделни единици (ръководства, 
публикации и т.н.), общо надхвърлящи 1 000 страници 
текст.

Продукти от проекта 
 Ръководство: “Практически насоки за 
прилагане на оценката за съвместимост с НАТУРА 
2000, в България - немският опит и правото на ЕС. 

Прилагане на чл.6(3) и чл. 
6(4) от Директива 92/43/ЕЕС, 
транспонирани в Закона за 
Биологичното Разнообразие 
чл.31 – 34а”. Изданието е 
базирано на опита на Германия 
и ЕС, съобразено с българската 
специфика. Съдържа, както 
законови и теоретични 
постановки, така и примери от 
практиката. В книжното тяло 
са подбрани и представени 
най-важните моменти от 
публикациите, позволяващи 

да се схване логиката, тълкуването на понятията 
и насоките на целия процес. Пълната версия на 
преведените материали е под формата на приложения 
към “Практическите насоки” и е записана на цифров 
носител към изданието. Практическите насоки (книжно 
тяло, А5 формат, 127 стр.) са издадени в тираж 1000. 

 Компакт диск, който в допълнение на горе 
споменатите “Практически насоки” (в PDF формат), 
съдържа общо 58 документа: други ръководства, 
мултимедийни презентации, съдебни решения и 
примери от целия широк спектър от теми, отнасящи 
се до практическото прилагане на НАТУРА 2000 
– управление и картиране на защитените зони, 
докладване към Европейската комисия, екологичната 
кохерентност, финансирането и т.н. Всички те могат 
да бъдат използвани самостоятелно от останалите. 
Компакт дискът бе издаден в тираж 1000 копия.
 Интернет страница, на която са достъпни за 
сваляне всички материали от проекта.

 В допълнение на дейностите по проекта през 
2010 г. “Зелени Балкани” създадоха специализирана 
страница за екологичната мрежа http://www.green-
balkans.org/natura2000.  Започна работата по 
изготвянето на текстовете и информацията, които да 
бъдат представени на страницата. Създаването на 
страницата е естествено продължение на дейностите 
ни по проекта, финансиран от ПУДООС – МОСВ, 
по който екипът на “Зелени Балкани” създаде сайта 
http://www.natura2000bg.org/. Сайтът позволи пълната 
прозрачност по време на изграждане на НАТУРА 2000 
в България и е един от малкото сайтове на европейско 
ниво, представящ толкова пълно и адекватно цялата 
информация за създаването на мрежата. 
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3.2. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

 Обявяването на нови защитени територии е 
част от концепцията ни за осигуряване на законова 
защита на местообитанията и видовете с високо 
природозащитно значение. В резултат от усилията ни 
в тази насока до момента са проучени и внесени 26 
нови защитени територии, с обща площ над 680 000 
ха. Обявени са близо половината от предложените 
защитени територии, сред които са ПП “Персина” и ЗМ 
“Калимок-Бръшлен”.
 През 2010 г. не са изготвени предложения за 
обявяване на нови защитени територии, поради факта, 
че за най-приоритетните и значими места има вече 
изготвени такива, а други са включени в Националната 
екологична мрежа като защитени зони (места от 
НАТУРА 2000). Работата ни през 2010 г. продължи 

в направлението разработване на Планове за 
управление на защитени територии (интегриран план 
за управление на Поморийско езеро) и развитието на 
капацитети за разработване на Планове за управление. 
През 2010 г. “Зелени Балкани” подготви за Община 
Димитровград проектопредложение, което цели 
изпълнение на Плана за управление на ЗМ “Злато 
поле”. Обявяването на защитената местност и 
разработването на Плана за управлението  й също са 
осъществени в партньорство между “Зелени Балкани” и 
Община Димитровград. 

4. СРЕДНО-ЗИМНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА ВОДОЛЮБИВИТЕ ПТИЦИ

 През 2010 г. преброяването се осъществи 
в периода 15-17.01.2011 г. и се координира от 

Министерството на 
околната среда и водите 
като част от Националната 
система за мониторинг 
на биологичното 
разнообразие. На 
територията на страната 
бяха посетени над 200 
водоема - реки, езера, 
язовири и Черноморското 

крайбрежие, които са важни местообитания на 
зимуващите птици.
 В преброяването взеха участие над 150 
експерти от всички Регионални инспекции по околната 
среда и водите, Дирекцията на Национален парк 
“Централен Балкан”, доброволци и експерти от 

“Зелени Балкани”, Българското дружество за защита 
на птиците, Сдружение за дива природа “Балкани” и 
Фонд за дива флора и фауна, както и представители 
на Българската орнитологична централа към 
Института по зоология при БАН. 
 Екипите от служители и доброволци на 
“Зелени Балкани” преброиха водолюбивите птици 
в  традиционните за Организацията десетки влажни 
зони: язовири, крайморски езера, рибарници и 
микроязовири и реки в цялата страна. Резултатите 
бяха събрани, анализирани и отчетени към 
съответните институции. 



 Първоначално беше планирано кампанията 
“Обща кауза” да бъде подкрепена от множество 
неправителствени граждански организации 
и политически сили. След като една по една 
политическите сили отпаднаха от кампанията, през 
2010 г. се избра нова формула – изграждане на 
инициативен комитет, който да проведе референдум 
и съгласно новоприетия закон и да събере 500 хил. 
подписа. Това даваше възможност да се принуди 
правителството да приеме законопроект за връщане 
на заменените земи и гори на държавата. Какво бе 
направено по тази тема:
 Изградихме инициативен комитет, в който 
участват синдикати, представители на НПО, трима 
бивши депутати, Националната антикорупционна 
коалиция и двама представители на “Зелени Балкани” 
– Христо Николов и Тома Белев. Трябваше всички 
участници да поемат ангажимент колко подписа могат 
да съберат и съответно да финансират своите си части 
от кампанията за събирането на общата подписка. 

“Зелени Балкани”  заявиха, че могат да съберат не 
повече от 40 хил. подписа. За съжаление синдикатите 
не поеха твърд ангажимент, че могат да съберат 200 
хил. подписа и това бе една от причините кампанията 
да забуксува. 
 Изградихме колектив от експерти на 
най-високо ниво, в т.ч. и двама професори по 
конституционно право, които написаха законопроект за 
връщане на заменените земи и гори. Този законопроект 
беше внесен в Парламента през септември 2010 
г. и въпреки 3-месечния законоустановен срок, не 
получихме отговор защо и до сега не е приет за 
обсъждане. 
 През декември 2010 г. променихме отново 
тактиката и започнахме да организираме процедура 
по изслушване в Европейския парламент. За тази цел 
изпратихме няколко писма на гръцкия депутат Михалис 
Тремополус, като по-късно направихме и среща в 
Солун, на която участваше Константин Дичев. 
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Отчетът е приложен допълнително като самостоятелно издание!

1. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ЛЕЧЕНИЕ И ВРЪЩАНЕ В 
ПРИРОДАТА НА ПОСТРАДАЛИ ДИВИ ЖИВОТНИ В ЕДИНСТВЕНИЯ В СТРАНА СПАСИТЕЛЕН 
ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗМНОЖАВАНЕ И 
РЕИНТРОДУКЦИЯ НА РЕДКИ ВИДОВЕ - СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ

ІІІ. ОПАЗВАНЕ “EX SITU”

ІV. ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРИРОДОЗАЩИТНАТА 
ПОЛИТИКА, ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
1. КАМПАНИЯ СРЕЩУ ЗАМЕНИТЕ НА ЗЕМИ И ГОРИ - “ОБЩА КАУЗА”

2. РАЗСЛЕДВАНИЯ, СИГНАЛИ И ЖАЛБИ СРЕЩУ НАРУШЕНИЯ НА 
ПРИРОДОЗАЩИТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ОТ ИНВЕСТИТОРИ, 
КАМПАНИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

 Като организация осъществяваща дейност 
в обществена полза и през 2010 г. “Зелени Балкани” 
продължиха работата си за стриктно спазване на 
законите на Република България и издаването на 
законосъобразни актове от съответните компетентни 
органи.Основната част от тази дейност беше 
насочена към спазването на Закона за биологичното 
разнообразие в контекста на постигането целите на 
екологичната мрежа НАТУРА 2000.
 В тази връзка “Зелени Балкани” изпратиха 
до държавни институции над 10 искания по реда на 
ЗДОИ. Бяха изготвени и изпратени над 20 експертни 
становища до МОСВ, РИОСВ, Басейнови дирекции, 
Парламент и Президентство. Бяха подадени 8 
сигнала за нарушения до компетентна прокуратура, 
МОСВ и РИОСВ. Бяха започнати административни 
производства по 12 жалби от “Зелени Балкани”, 
изпратени до МОСВ, Административни съдилища и 
Върховен административен съд. 
Експерти на “Зелени Балкани” участваха в 
предложения за промяна на Закона за биологичното 
разнообразие и работната група за промяна на 
Наредбата по ОС, като ангажираха вниманието 
на народните представители в парламента с 
необходимостта от належащи корекции в националното 
законодателство.   Организацията участва 
и в създаването на становища за промени в Закона 
за лова и Закона за събранията, митингите и 
манифестациите.  

 “Зелени Балкани” взе активно участие в 
националната кампания за адекватни промени в 
Закона за ГМО, която бе една от най-успешните 

граждански и природозащитни кампании  през 
2010, свързани с подобряване на законодателството. 
Организацията участва в редица демонстрации, 
публични дискусии и в създаването на редица 
становища и писма до отговорните институции. 

 Подадени бяха и редица сигнали по реда 
на Закона за горите, Закона за водите, ЗООС и ЗЗТ 
– замърсяване от мини Асарел, изграждане на мини 
вецове без да е спазена изцяло законовата процедура, 
сигнали за сечи, кариери и др. 

 Продължи работата на част от екипа по 
кампанията за опазване на природното богатство 
в Рила, чрез редица становища, сигнали до 
национални институции и органи, кореспонденция 
с ЕК, продължаване на публично-информационната 
кампания (напр. Конкурс и конференция съвместно с 
Ирландското посолство).

 Консултирани са десетки граждани и 
граждански групи по отношение на техните права и 
задължения във връзка с опазване на околната среда.  

 По отношение на добива на злато чрез 
опасните цианидни съединения – “Зелени Балкани” 
съвместно с други НПО спечели важно дело срещу 
Челопеч Майнинг, в резултат на което компанията 
се отказа да използва тази рискова технология в 
България. Това бе много важна и голяма стъпка в 
работата за превръщане на минната промишленост в 
по-чист и безопасен сектор.   



 Като успех в дейностите за предотвратяване 
на международната търговия с редки видове, през 2010 
г. е осуетеният, със съдействието на “Зелени Балкани”, 
незаконен износ на 2 птици от изключително редкия 
за България вид ястребов орел (Hieraaetus fasciatus). 
Птиците са заловени от служители на ГКПП Ферибот 
Видин, с фалшиви придружаващи документи. Видът 
ястребов орел фигурира в Закона за биологичното 
разнообразие, Приложение 2 на Международната 
конвенция CITES и Приложение А на Регламент ЕС 
338/97, уреждащ прилагането на CITES конвенцията 
в рамките на Европейския съюз. Интересен момент 
от този случай е, че лицето, изнасящо птиците, се е 
представило за служител на “Зелени Балкани”, какъвто, 
разбира се, не е. Повдигнати са му обвинения за 3 
нарушения – митническо, за използване на документи 
с невярно съдържание и за нарушение на Закона за 
биологичното разнообразие, а птиците са конфискувани 
и настанени в Спасителния център за диви животни.
За успешното провеждане на акцията изказваме 
изключителни благодарности на служителите на ГКПП 
Ферибот Видин, осуетили опита за износ, както и на 
колегите ни от БДЗП, съдействали на митническите 
служители да се свържат с Министерството на околната 
среда и водите и Спасителния център за диви животни 
на “Зелени Балкани”.
 Като част от дейностите за прилагане и 
популяризирането на CITES, през 2010 г. представител 
от екипа на “Зелени Балкани” участва като наблюдател 
в 15-тата Конференция на страните членки (CoP15) на 
CITES - Катар, Доха (13 – 25 март 2010 г.).  
 Конференцията се провежда на всеки 2 - 3 
години от 1976 г. в различни точки на света. Основната 

цел на CoP, е страните-
членки периодично да 
координират действията 
си по прилагането и 
развитието на CITES 
- приемат се нови 
текстове и се редактират 
досегашни; правят се 
промени на приложенията 
на конвенцията; eдни 

видове са предлагат да се преместят от едно 
приложение в друго или обратно (според сегашното 
състояние на популацията и степента на въздействие 
на търговията, за числеността на вида). В други случаи 
има предложения за включване или изключване на 
видове. За съжаление, срещата е място за изява и 
на различни лобита, защитаващи своите интереси, 

свързани с лова или с 
крупни търговски интереси, 
и не рядко те успяват да 
повлияят на невинаги 
опитните представители 
от различните страни. В 
срещата бяха ангажирани 
повече от 1600 участника 
от 175 страни. От България 
участниците са трима 

представители на МОСВ (като ръководно ведомство 
по изпълнението на CITES), и от неправителствения 
сектор в лицето на “Зелени Балкани” (като част от 
работната група по CITES към CEEweb for biodiversity 
- Централна и Източноевропейска работна група за 
опазване на биологичното разнообразие). По време 
на срещата се обсъждаха редица въпроси, свързани 
със състоянието на проблема с незаконната търговия, 
мерките за неговото ограничаване, състоянието на 

популациите на редките видове и значението на 
бракониерството и търговията за намаляването на 
техните популации в дивата природа. 
Присъствието на представители на българско НПО в 
срещата е от изключително значение за поддържане 
доброто ниво на информираност на нашите 
специалисти за проблемите с незаконната търговия и 
опазването на видове в ex-situ условия.

Осъществяване на интернет мониторинг за 
търговията със CITES видове
 Инициативата е част от дейността на 
Работна група за CITES към международната 
организация CEEweb for Biodiversity Централна и 
Източноевропейска работна група за опазване на 
биологичното разнообразие. “Зелени Балкани” са едни 
от основателите на работната група през 25-27 август 
2003 г. в Tirgu Mures – Румъния.
 Провеждането на интернет мониторинга цели 
установяването на интензивността на търговията 
с видове, включени в приложенията на CITES. 
Данните от мониторинга показаха значителна 
интензивност на търговията с CITES видове в 
интернет пространството, както и нарастването на тази 
интензивност спрямо предходни години. Потвърдено 
е, че много от продаваните екземпляри не са снабдени 
с нужните документи, и съответно търговията с тях е 
нерегламентирана. Данните от мониторинга проведен 
през 2009 г., са публикувани през 2010г. в доклада 
„e-CEETES - Central and Eastern European e-Trade in 
Endangered Species”, който е разпространен и по време 
на 15-тата Конференция на страните членки (CoP15) на 
CITES - Катар, Доха.
 Неделима част от дейностите за прилагане 
на CITES е и дейността на Спасителния център за 
диви животни в Стара Загора – един от официалните 
Спасителни CITES центрове в страната. Резултатите от 
дейността на Центъра са подробно описани в глава ІІІ. 
ОПАЗВАНЕ “EX SITU”
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3.1. ПРИЛАГАНЕ НА CITES – КОНВЕНЦИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС 
ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ ОТ ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА.

3 . БОРБА С БРАКОНИЕРСТВОТО И НЕЗАКОННИ ПРАКТИКИ



 През 2010 г. екипът и доброволците на “Зелени 
Балкани” организираха и взеха участие в над 50 
публични мероприятия и кампании. Повечето кампании 
бяха обединени от общото мото за отбелязване на 
2010 г. като Международна година за опазване на 
биологичното разнообразие, обявена за такава от 
Генералната асамблея на Обединените нации. 

 Традиционно отбелязани бяха Денят на 
Земята, Денят на Влажните зони, Денят на Черно 

море. За първи път 
организацията участва 
в отбелязването на 
Европейската нощ на 
прилепите и инициира 
мероприятия в обявения 
Ден за опазване на 
лешоядите. 

 “Зелени Балкани” традиционно подпомогна 
организирането и взе участие и във Фестивала на белия 
щъркел в Белозем, като откри и Парк на белия щъркел 
в Белозем. 

 Продължи работата на Организацията 
по Кампанията “Обща кауза” на “Зелени Балкани”, 
съвместно с Националната антикорупционна 
коалиция, Инициативния комитет на община Долни 
Чифлик, Обединено гражданско сдружение – Варна 
и други организации. През 2010 г. е написан нов 
законопроект за връщане на заменените земи и гори и 
досега законопроекта не е разгледан от Парламента. 
Кампанията е описана по-подробно в специален раздел 
в  настоящия Отчет. 

 Организацията взе участие и в редица 
други еко-фестивали като: “Етно-еко фест” Пловдив, 
ежегодния младежки фестивал на изкуствата 
“Различният поглед” – Стара Загора и ателие “Добрите 

 През 2010 г. продължи работата на “Зелени 
Балкани” по програмата за предотвратяване на 

незаконния улов и 
търговия със защитени 
видове птици. Част от 
програмата са дейностите 
на Работна група срещу 
бракониерството и 
незаконната търговия 
със защитени видове, 
създадена по инициатива 

на “Зелени Балкани” през 2001 година. В групата 
участват представители на РИОСВ, РГС, РВМС, 
Община Пловдив и Община Асеновград, Полиция, 
Ловното Дружество и др. Ежегодно се извършват 
проверки срещу улавянето и продажбата на защитени 
видове. До момента са съществени над 50 проверки, 
при които са конфискувани и пуснати на свобода над 
450 пойни птици. 

 През настоящия отчетен период за 2010 г. 
са осъществени 4 нови акции на територията на град 
Пловдив. Една от тях е осъществена по сигнал на 
граждани, а останалите по инициатива на Зелени 
Балкани. Две от проверките са на т.нар. „Руски 
пазар” в града – традиционно място за продаване 
на защитените видове, една в околностите на 
район Тракия на гр. Пловдив и една от проверките е 
осъществена по сигнал за притежаване на защитен 
вид в частен дом. В проверките участваха служители 
на “Зелени Балкани”, РИОСВ Пловдив, 5-то РПУ, 
Общински инспекторат.
 При проверките са конфискувани общо 141 
птици от защитените видове елшова скатия (Cardu-
elis spinus), щиглец (Carduelis carduelis), конопарче 
(Carduelis cannabina). Информация за проверките е 
широко отразена от регионалните медии, което е част 
от кампанията ни за популяризиране на проблема с 
незаконната търговия с пойни птици.
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3.2. БОРБА СРЕЩУ НЕЗАКОННИЯ УЛОВ И ТЪРГОВИЯ С ДИВИ ПОЙНИ ПТИЦИ

3.3. РАЗСЛЕДВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НЕЗАКОННИ СЕЧИ, И СТРОИТЕЛСТВО В 
ИЗТОЧНИ И ЗАПАДНИ РОДОПИ

 Разследвания на сигнал за незаконно строителство на хотел в Западни Родопи и на незаконни 
сечи в Ракитово бяха направено съвместно с Искрен Карамехмедов, дългогодишен доброволен сътрудник на 
Организацията.

3.4. БРАКОНИЕРСКИ РИБОЛОВ

 Съвместни проверки с ИАРА и ДЛ срещу незаконния риболов - през 2010 г. представител на 
“Зелени Балкани”, в лицето на Борислав Борисов участва в четири съвместни проверки с представители 
на ИАРА (Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури) и Държавно лесничейство - Хасково, срещу 
незаконния риболов. Проверките бяха осъществени на река Банска и Язовир Тракиец, като в следствие на 
проведените акции бяха иззети стотици метри бракониерски мрежи

V. ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМИРАНОСТ 
И АНГАЖИРАНОСТ

1. ПУБЛИЧНИ КАМПАНИИ



ръце за Земята”, част от програмата към Нощта на 
музеите и галериите в Пловдив.

 В началото на годината екипът и 
доброволците на организацията взеха активно участие 

в националната кампания за 
забрана на отглеждането на 
ГМО организми в България 
с търговска цел на открити 
пространства. Кампанията 
завърши с приемането на 
добър законов регламент 
в тази насока и се счита 
за една от най-успешните 

природозащитни кампании в България за 2010 г. 

 Традиционно в Поморие се проведоха 
няколко значими мероприятия, сред които публично 

обсъждане на Плана за 
управление на Поморийско 
езеро, официално 
откриване на Посетителския 
център на Поморийско 
езеро, провеждане на 
работна бригада с BTCV.   

 В Стара Загора екипът на “Зелени 
Балкани” съдейства за поставянето на 
две информационни табели, представящи 

биоразнообразието и 
редките видове, срещащи 
се в парковете Загорка 
и Аязмото (съответно по 
инициатива на Сдружение 
„Самаряни” и учениците от 
ГПЧЕ “Ромен Ролан”). 

 През 2010 г. 
стартира проект “Завръщане на лешоядите в 
България”. Във връзка с този проект са извършени 
редица информационни и публични дейности, сред 
които първото освобождаване на белоглави лешояди 
в Стара планина, на което са поканени, медии, местни 
хора и деца, както и много официални гости, които се 
запознаха с напредъка на дейностите по проекта.

 Информационните дейности по проект 
“Консервационни дейности за целеви видове 
от Директивата за птиците на ЕС - белошипа 
ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните 
им местообитания в България” се осъществиха 
чрез специално организирани за това срещи и прес-
конференции. 

 В рамките на проект “Опитът на Германия 
при транспониране на правовите мерки на ЕС: 
НАТУРА 2000 управление и финансиране” през 2010 
г. е проведен един семинар в България и едно учебно 
пътуване в Германия.  

 Съвместно с Посолството на Ирландия 
и гражданска група „Граждани за Рила”, “Зелени 
Балкани” организира и подкрепи Конкурса за 
екожурналистика „Джеймс Баучер” и конференцията 
„Джеймс Баучер”, посветена на проблемите на 

околната среда в България.  

 И през 2010 г. “Зелени Балкани” бяха 
активен член на Коалицията от неправителствени 
организации “За да остане природа в България”, 
като допринесоха за успешното осъществяване 
и продължаване на едноименната национална  
кампания за опазване на защитените зони и територии 
в България: www.forthenature.org 

 По отношение на опазването на царския 
орел “Зелени Балкани” подкрепи международен 
велопоход в защита на тази птица.  

 “Зелени Балкани” взе участие и в Първия 
национален фестивал за алтернативно кино 
“Защитени светове”. 

 Членове на екипа и доброволци на 
организацията взеха участие и в шествието по 
повод Деня на Стара Загора, като представиха 
природозащитната дейност на “Зелени Балкани”.

 Проведе се честване на 10 години “Зелени 
Балкани – Кнежа” в гр. Кнежа, на което бяха 
представени дейностите на неформалния клон на 
организацията в града, наброяващ над 30 души. На 
събитието, включващо и съпътстващи мероприятия 
присъстваха над 100 човека.

 С подкрепата на “Зелени Балкани” в 
Пловдив се проведе и първата аматьорска 
обиколка на Гребната база посветена на 
околната среда - Run’n’Roll Пловдив 2010. 
Събраните средства от участниците бяха дарени на 
Организацията  за изработване на информационна 
табела за птиците на Гребната база.

 Почистване на защитените зони около 
Гребната база в Пловдив бе проведено съвместно с 
Националната скаутска организация на България и с 
подкрепата на Община Пловдив. 

 Със съдействието на Фондация „Помощ за 
благотворителността в България” в Стара Загора 
и в Сливен бяха проведени няколко природозащитни 
акции, в които взеха участие служители на М-тел, Енел 
Марица Изток 3 АД, Карлсберг – България и Vivacom 
– общо близо 120 служители на фирмите, придружени 
от децата и семействата си се включиха в дейности, 
свързани с опазването на природата. Акциите бяха 
посветени на популяризиране на доброволчеството, 
като екипът на “Зелени Балкани” отговаряше за 
тяхното организиране.

 В Стара Загора служители на М-тел 
засадиха символично дръвче на входа на парк 
“Митрополит Методий Кусев – Аязмото”, поставиха 

над 20 къщички за птици 
и изработиха хранилки за 
птиците в парка.  Нови 30 
гнездилки и множество 
хранилки бяха изработени 
и от служители на  Енел 
Марица Изток 3 АД. 
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 „Възстановяване и поддържане 
местообитания на световно застрашени видове 
– царски орел, лалугер, сухоземни костенурки. 
Подпомагане на местни общности и структури в 
района на Европейския Зелен Пояс”

В периода 23 април – 7 
май 2010 г. се провежда 
съвместен практически 
образователен проект 
на СНЦ “Зелени 
Балкани” и Британския 
Тръст Доброволци за 
Консервация (BTCV). 
В основата на проекта 
е обменът на умения 

и опит в прилагането на природозащитни дейности, 
извършвани от членове на “Зелени Балкани” и BTCV. 
Реализирането на дейностите цели поддържането 
на местообитанията на редки и застрашени видове 
и подпомагане на местните общности, в района на 
Сакар планина (част от Европейския Зелен Пояс) и ПП 
“Сините камъни”.
 В района на ПП “Сините камъни” основните 

усилия са насочени 
към косене и 
почистване на храсти 
с цел подобряване 
местообитанията 
на защитения вид  
европейски лалугер 
(Spermophilus citel-
lus). Друга част от 
работа е свързана 

със съпътстващи дейности за възстановяването 
на белоглавия лешояд (Gyps fulvus), като гнездящ 
вид в района на “Сините камъни”. В тази връзка 
са подобрени и укрепени оградите на площадката 
за изкуствено подхранване на лешоядни птици 
и аклиматизационната клетка за белоглави 
лешояди. В района на Сакар планина дейностите 
са съсредоточени около село Маточина, общ. 
Свиленград. Теренните дейности са насочени към 
управление и поддържане местообитанията на 
различни видове хищни птици, сухоземните костенурки 
и др. защитени видове. Дейностите обхващат 
почистване на пасища, които са ловни територии на 
царските орли и предоставят места за обитаване на 
тяхната плячка. Съвместно с новосъздаденото местно 
Сдружение “Маточина” са извършени дейности за 
подобряване на туристическа инфраструктура в селото 
и подпомагане развитието на  сдружението.

 Международна работна ваканция - Поморие 
2010 – Работната ваканция на Поморийско езеро 

се осъществява от 
1996 г., съвместно 
с партньорите ни 
от Британски Тръст 
Доброволци за 
Консервация – BTCV. 
През 2010 г. целта 
на дейностите 
е подпомагане 
на гнездовата 

успеваемост на гривеста рибарка, саблеклюн, речна 
и малка рибарка.За целта, по време на “бригадата” 
е предвидено изграждане и ремонт на изкуствени 
острови за гнездене на водолюбивите птици, на 
територията на езерото. В дейностите участват 
7 доброволци на BTCV от Великобритания и 10 
доброволци на “Зелени Балкани”, които изграждат 270 
кв. м. изкуствени острови и ремонтират земнонасипен 
остров с площ 200 кв. м. 

 В Сливен, служители на Карлсберг 
– България и  Vivacom поставиха информационна 
табела край адаптационната волиера за лешояди, 
разположена в Природен парк “Сините камъни” 
и монтираха електропастир на площадката за 
подхранване на хищни птици, който цели да 
възпрепятства навлизането на наземни хищници на 
площадката. 
 По този начин те подпомогнаха дейностите 
на “Зелени Балкани” за опазване и възстановяване 
популациите на лешоядите в Стара Планина. 

 В Пловдив се проведе кампания срещу 
умишленото блокиране на работата на градската 
пречиствателна станция. По този повод беше 
извършено следното:
 Разследване на сигнали за блокиране на 
работата на пречиствателната станция в Пловдив 

повече от 14 месеца (в двора на станцията ежедневно 
се депонират от 80-120 т. утайки, което действие в 
нарушение на Закона за водите и Закона за околната 
среда).
 Организиране на предаване с Владимир 
Берeяно (“Частен случай”) за проблема.
 Подготовка и изпращане на сигнали по 
проблема.
 Съдействие и участие в предаване на ТВ СКАТ 
по проблема.
 Организиране на пресконференция в БТА-
Пловдив, която предизвика изключително висок 
интерес. 
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2. МЕЖДУНАРОДНИ РАБОТНИ ВАКАНЦИИ
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3. ИНТЕРНЕТ “ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО”, ЧЛЕНСТВО И ВРЪЗКА С 
ЧЛЕНОВЕТЕ И СЪМИШЛЕНИЦИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

 През 2010 г. “Зелени Балкани” подобри 
работата за публично отразяване и отчетност пред 
обществеността на дейностите си. За целта е доразвит 
сайта www.greenbalkans.org. На него редовно е 
представяна информация за дейностите и работата на 
организацията на български и на английски език.
 
Създадени са тематични интернет страници:
- страница за екологичната мрежа НАТУРА 2000
- страница за опазване на прилепите
- страница за Поморийско езеро
- страница за опазване на хищните птици.
 
 Всяка от страниците съдържа подробна 
информация за съответното направление, 
природозащитното значение на съответните видове 
и местообитания, мерките и дейностите за тяхното 
опазване (някои от сайтовете все още се допълват с 
информация).

Специализирани страници са изработени по по-
големите проекти на “Зелени Балкани”:

 страница на проекта “Консервационни 
дейности за целеви видове от Директивата за птиците 
на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски 
орел, в основните им местообитания в България”  
http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/opos/    
 страница на проекта “Възстановяване 
на популациите на едрите европейски лешояди в 
България” http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/life/ 
 страница на проект “Поморийско езеро –
консервация, възстановяване и устойчиво управление”  
http://www.greenbalkans.org/pomorielake/gef/index.html

 страница на проекта “Спешни мерки 
за възстановяване и консервация на видове и 
местообитания с европейска значимост в комплекса от 
защитени природни територии на Поморийско езеро”   
http://www.greenbalkans.org/pomorielake/opos/index.html
 страница на проект “Опитът на Германия при 
транспониране на правовите норми на ЕС: НАТУРА 
2000 - управление и финансиране” http://www.greenbal-
kans.org/natura2000/german_project/
 страница на Посетителски център 
“Поморийско езеро”, която бе разработена и 
функционира и като интерактивен дисплей в самия 
център:  http://www.greenbalkans.org/pomoriecenter/

 Доброволци на организацията създадоха 
профили на Организацията във Facebook, You tube и 
др., които само за година събраха хиляди “приятели”. 
Това улесни връзката ни с нашите съмишленици и 
допринесе за популяризиране на природозащитната 
идея.

 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. 

 През 2010 г. е създадена специализирана база 
данни за контакти на “Зелени Балкани”, обединяваща 
близо 10 000 контакта на членове, съмишленици, 
партньори на организацията. Базата данни позволява 
изпращането на периодична информация за дейности 
на Организацията, като по този начин подобри 
обратната ни връзка с членовете ни.

4. МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ И РАБОТА С МЕДИИТЕ

 И през 2010 г. работата на “Зелени Балкани” е 
отразена широко, както от национални медии, така и от 
медиите на регионално ниво. 
 Общо близо 800 изяви по електронни и 
печатни медии са документирани и съхранени в 

Базата данни на “Зелени 
Балкани”. 794 изяви 
са в български медии 
и 4 изяви имаше в 
македонски и немски 
медии. 
 От тях най-голям 
“дял” имат отразяванията 
в интернет 
пространството – общо 
659 отразявания в 
интернет пространството. 
Това са откритите и 
съхранени интернет 
публикации, като броят 
им вероятно е доста по-
голям.
  64 репортажа 
и предавания по 
националните и 
кабелни телевизии 
отразиха работата 

на организацията. Над 34 статии във вестници и 
11 в списания, както и 28 репортажа и участия в 
радио предавания ни помогнаха да популяризираме 
природозащитните проблеми. Най-голям “отклик” 
от страна на медиите и обществеността имаше 

през февруари, април, юли, септември и октомври 
- съответно във връзка с няколко големи кампании, 
организирани през тези месеци (Фестивал на 
лешоядите, Европейска нощ на прилепите и пр.). 
Съответно най-отразяваните и популярни събития 
са Нощта на прилепите, координираното пускане на 
белоглави лешояди, внесени от Испания, откриването 
на Посетителски център “Поморийско езеро”, замените 
на земи, конфискуването на незаконно продавани 
пойни птици и др. 
 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, VTV, ТВ 
Стара Загора, Нова Българска Телевизия, Телекабел 
Пазарджик, BBT, 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. 
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5. ОБЩЕСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ

 Ето някои любопитни открития на експертите 
от НЦИОМ по въпросите, свързани с отношението 
на местното население от целевите райони на 
проекта “Завръщане на лешоядите в България” към 
природозащитни организации:
 Като цяло са със слаба популярност в 
целевите райони - само една трета от жителите 
посочват конкретно име на НПО, когато са запитани; 
най-популярна е “Зелени Балкани”; 
 61 % от експертите посочват “Зелени 
Балкани” като позната организация, 21 % - БДЗП. 
Природозащитните организации са най-слабо познати 
в Централен Балкан! 
 “Зелени Балкани” е най-позната сред 
населението с висше образование, на възраст 
50 - 60 години или експертите, свързани с горска/
природозащитна дейност мъже;  

 От работилите със “Зелени Балкани”, най-
голям процент са посочили, че са изпращали ранена 
птица към Спасителния център за диви животни в 
Стара Загора.  
  Основният природозащитен проблем, който 
вълнува местното население са горите и тяхното 
опазване.  
 Две трети от интервюираните биха се 
включили в природозащитни дейности - повече хората 
от Враца и Централен Балкан и по-малко от Сливен и 
Котел; 

 Също така, според основната част 
интервюирани, МОСВ е институцията, която трябва да 
се справя с природозащитните проблеми на България, 
а неправителствените организации играят доста по-
малка роля.

6. ПУБЛИКАЦИИ/ИЗДАНИЯ

 Като част от дейностите по проект 
“Консервационни дейности за целеви видове от 
директивата за птиците на Европейския съюз - 
белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел”, 
финансиран по Оперативна програма “Околна среда 
2007 – 2013 г.”, през 2010г. бяха издадени серия 
от информационно-образователни материали, 
представящи целевите видове - 6 вида плакати и 3 
вида стикери, представящи трите целеви вида по 
проекта. 

 Във връзка с реализирането на проект, 
финансиран от Life + “Възстановяване на популациите 
на едрите европейски лешояди в България”, през 
2010г. бяха издадени дипляна и плакат, представящи 
дейностите по проекта, рекламен флаер за Фестивала 
на лешоядите, отбелязан в град Сливен, тениски, 
шапки, значки и пр., които бяха разпространени сред 
граждани в целевите за проекта райони. 

 Като част от финалния - отчетен етап от 
осъществяването на проект “Поморийско езеро - 
консервация, възстановяване и устойчиво управление”, 
финансиран от ГЕФ и Световна банка бяха издадени:  
  - Отчет на български и английски език 
за проект “Поморийско езеро - консервация, 
възстановяване и устойчиво управление, финансиран 
от ГЕФ и Световна банка”  
 - Луксозна книга-албум “Магията на 
Поморийско езеро” 

 - Сборник Доклади за интегрирания план за 
управление на защитена зона Поморийско езеро (BG 
0000152) и защитена зона Поморие (BG 0000620) 
 - Чеклист на птиците на Поморийско езеро 
В допълнение на това бяха направени рекламни 
чаши, тениски, картички, значки и платнени торбички, 
популяризиращи природозащитните дейности за 
опазване на Поморийски езеро.

 През 2010 г. беше отпечатана брошурка 
“Багрите на Черно море” – авторските фотографии 
и дизайна, на която бяха доброволен принос на 
фотографа Любомир Андреев.

 Като част от дейностите ни за опазване на 
белия щъркел бе издаден календар за вида.

 Като част от дейностите по проект 
“Белошипата ветрушка - без минало, но с бъдеще 
- първи стъпки за връщане на вида у нас”, финансиран 
от  МТел Еко Грант бяха издадени дипляна, плакат и 
флаер, разясняващи “историята” на този рядък вид и 
дейностите ни за неговото “завръщане”.  
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VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАВНОСМЕТКА

 Като цяло Организацията отчита 2010 г. като 
изключително ползотворна. 

 Продължи работата ни по основните 
направления, свързани с опазването на приоритетни 
видове и местообитания. Традиционните дейности, 
свързани с опазване на лешоядните птици и царския 
орел, благодарение на нашите донори имаха през 
2010 г. голямо значение – съответно за връщането на 
изчезнали за нашата природа видове и за поддържане 
и стабилизиране на техните популации.

 Въпреки неголямата активност (свързана 
с липсата на целеви средства за това) продължи 
работата ни за опазване на малкия корморан, 
червеногушата гъска, чапловите птици.

 Активна бе работата по целеви видове 
като белошипата ветрушка и ловния сокол, към 
които дейностите на организацията се насочиха през 
последните години. 

 Като голям свой успех в това отношение 
Организацията отчита дейностите за размножаване 
и опазване на видове ex-situ в Спасителния център 
за диви животни – дейности единствени по рода си и 
новаторски за страната. 

 Няколко нови направления в работата на 
организацията имат голямо бъдеще и перспектива за 
развитие. Такива са например дейностите за опазване 
на китоподобните бозайници и прилепите. 

 Дългогодишната работа на “Зелени 
Балкани” с Обществеността направи организацията 
едно от най-известните имена в природозащитната 
общност (потвърдено от статистиката за медийни 
и други изяви и от социологичните проучвания). За 
съжаление огромната популярност на организацията 
често е свързана със завишени очаквания от страна 
на гражданите, които не могат да бъдат постигнати 
при сегашния експертен и финансов потенциал на 
организацията. Така например през последните 
години Организацията оценява като недостатък 
недостатъчно активната си работа за опазване на 
горите – един от основните и програмни приоритети и 
проблем с големи очаквания от страна на гражданите. 
Десетки други проблеми, които са значими за 
опазване на биоразнообразието, за съжаление на са 
по силите и капацитета не само на “Зелени Балкани”, 
но и на цялата природозащита общност в България 
и решаването им е възможно най-вече чрез широко 
обществено участие и ангажираност, които все още 
не са налице в страната. Голяма част от гражданите 
са пасивни по отношение на национално значими 
природозащитни проблеми и очакват институции или 
НПО да решат проблемите, без да се ангажират да ги 
подкрепят по някакъв начин в техните действия.

 

 Друг негатив, който организацията отчита 
през последните години е намаляване броя на 
активните доброволци, което е свързано от една 
страна с чисто обективни причини (като липса на 
достатъчно мотивирани млади хора и пр.), така и 
с липсата на човешки и финансов потенциал от 
страна на “Зелени Балкани”, който да бъде насочен 
към работата с младежи и доброволци. В същото 
време Организацията отчита големия принос на 
активните понастоящем доброволци, без които 
много от дейностите през 2010 г. не биха могли да се 
реализират. 

 Във връзка с посочените по-горе факти, 
Организацията подобрява работата си по координация 
и насочване на гражданите за това как те сами да 
реагират при установени екологични проблеми или 
нарушени техни конституционни права, свързани 
с правото им на живот в чиста и “здрава” околна 
среда. Тази работа на “Зелени Балкани” допринася за 
развитие на съзнателно и самостоятелно гражданско 
общество в България, което е добре информирано 
и има обективна преценка за текущата ситуация и 
възможности.  

 През 2010г. Организацията положи 
значителни усилия, за да поддържа прозрачността 
по отношение на работата си и редовната си 
отчетност пред хилядите граждани от страната. В 
тази връзка през 2010 г. бе постигнат голям напредък 
по отношение на интернет “представителството” 
и обратната връзка с членовете. За целта бяха 
създадени серия от сайтове, специализирана 
база данни с контакти на членове, съмишленици и 
партньори, представителство в социалните мрежи 
и пр. Все пак това е началото на един доста дълъг 
процес, за който Организацията тепърва трябва да 
осигури допълнителни средства и човешки ресурс. 

 Сред най-големите успехи в работата 
на Организацията може да се посочи и дейността 
на единствения в страната Спасителен център за 
диви животни. Центърът не само изпълнява своите 
функции като CITES спасителен център и клиника 
за диви животни, но се оформи и като своеобразен 
публично-образователен център, чиито дейности и 
програми развиват “екологичното съзнание” на хората, 
популяризират значението на редките видове и 
ценностите на доброволчеството. 

 Като недостатък отчитаме и изключително 
ниските приходи от членски внос и дарения (с 
изключение на няколко направления), които биха 
могли да бъдат насочени към консервационни 
дейности, за които няма целево финансиране и 
проекти. Въпреки липсата на средства и хора, бяха 
предприети някои стъпки в тази насока, които ще 
бъдат продължени през следващите години. При все 
това, през 2010 г. бе отбелязан ръст на дарителството 
от компании, което е обнадеждаващ знак за 
възможността за бъдеща още по-голяма подкрепа от 
страна на бизнеса.  
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VІІ. ПАРТНЬОРИ

Организациите и институциите, които ни гласуваха 
доверие през годините:

Международни и чуждестранни НПО, институции и 
организации:
 Финансов механизъм LIFE+ към Европейската 
Общност 
 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 зоологичеко дружество
 Фондацията за черния лешояд (Black Vulture 
Conservation Foundation) 
 Централна и източно европейска работна 
група за биологичното разнообразие (CEEweb for Biodi-
versity) 
 Посолството на кралство Холандия в България 
- офиса на земеделското аташе
 Посолство на Ирландия в България 
 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 
 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

Национални НПО, институции и организации:
 Оперативна програма “Околна среда 2007 
– 2013 г.”
 Министерство на околната среда и водите 
 Националната служба за защита на природата 
(НСЗП)
 МОСВ – 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)
 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 
 Българска фондация “Биоразнообразие” 
 Гражданска група “Граждани за Рила”
 Гражданска група “Да спасим Иракли”
 Екологично сдружение “За Земята” 
 Информационен и учебен център по екология 
 Сдружение “Агролинк” 
 Сдружение “Природа назаем” 
 Сдружение Гражданска група “Природен 
фонд”
 Център за изследване и защита на прилепите 
към НПНМ - БАН
 Българско херпетологично дружество 
 Българско дружество по фитоценология 2001
 Централна лаборатория по обща екология, 
БАН 
 Съюз за защита на Родопите
 Фондация Гражданска група “Льо Балкан” 
 Фондация “Геа–Челония”
 Българска асоциация за алтернативен 
туризъм 
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 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 
 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 
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
 Тролейбусни превози ЕООД - Стара Загора
 Стара Загора Проект ЕООД и др. 

Общини – Община Пловдив, Община Стара Загора, 
Община Нова Загора, Община Марица, Община 
Димитровград, Община Асеновград, Ощина Раковски, 
Община Поморие, Община Тунджа, Община 
Свиленград, Община Елхово, Община Болярова, 
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; вестниците: Дневник, Труд, 24 часа, 
Старозагорски новини, Сега, Телеграф, Твоят ден, 
Бизнес поща, Марица, Крайморска искра, Черноморски 
фар, 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.birdsin-
bulgaria.org/ и много, много други!
Училища и детски градини в цялата страна 

ДОБРОВОЛНИ СЪТРУДНИЦИ
 Специални благодарности екипът на “Зелени 
Балкани” изказва на своите доброволни сътрудници, 
без които дейностите ни през 2010г. нямаше да са 
толкова ползотворни, а организацията нямаше да е 
това, което е!

Благодарим на десетките доброволци от цялата 
страна, сред които: 
 Александър Мечев, Анелия Павлова, Боян 
Баев, Венцислав Огнянов, Георги Диловски, Георги 
Стойчев, Даниела Богоева, Даниела Митева, Димитър 
Маринов, Евгени Даков, Елена и Георги Дулеви, 
Ивайло Цеков, Иван Караджов, Иван Маламов, Илиян 
Николов, Любомир Янков, Любомир Бакърджиев, 
Мариела Загорска, Марин Стоев, Марина Загорчева, 
Николай Димов, Николай Гюдженов, Петър Гюдженов, 
Рафлин Саркисян, Славея Стойчева, Станимира 
Делева, Таньо Марков, Таньо Павлов, Тодор Георгиев, 
Цветомил Савчовски и всички доброволци от Кнежа, 
Искрен Карамехмедов  и др.  
Доброволците, участвали в дейността на 
Спасителния център за диви животни (упоменати в 
Отчета в раздела за Спасителния център).

 Молим за извинение стотиците знайни и 
незнайни хора, които не са поименно упоменати тук, 
но с дейността си подпомогнаха “Зелени Балкани” и 
природозащитното движение в България!

Изказваме благодарност и на дарителите на 
Организацията, сред които Ангел Кинов, Мелиса 
Никс, Клеменс Пърчър, Соня Тенева, Цветелина 
Райкова, Камен Ябълкаров и платилите своя 
доброволен членски внос за 2010г.: Христо Николов, 
Златка Николова, Николай Стоянов, Стоян Георгиев 
Маргарита Костова, Иван Обрешков, Николай 
Димов, Симеон Марин, Николай Гигов, Ивелин 
Иванов, Илияна Антонова, Нели Арабаджиева, Иван 
Проданов, Градимир Градев, Славея Стойчева, Ивайло 
Джилянов, Лидия Иванова, Владимир Пергелов, 
Десислава Пейчинова, Ивайло Клисуров, Вероника 
Статкова, Венци Огнянов, Любомир Бакърджиев, 
Георги Стойчев. Не на последно място, благодарим на 
дарителите, участвали в Осиновителната програма и 
другите благотворителни инициативи на Спасителния 
център за диви животни, насочени към опазване на 
редки видове ex-situ (упоменати в Отчета в раздела за 
Спасителния център).

Съставител на отчета: Елена Стоева
Редакции: Златка Николова, Нели Арабаджиева 
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Ивайло Клисуров – Управител
Организира и управлява дейността на Спасителния 

център за диви животни. Ръководи екипа, разработва 
проекти и търси финансиране. Участва активно в 
кадровата политика и връзките с обществеността, 
държавни и частни институции и други НПО. 
Координира развитието на размножителните програми 
и програмите за реинтродукция и рестокинг (повторно 
въвеждане), в които Спасителният център има ключова 
роля. Отговаря за развитието на организацията и 
дейностите и в Стара Загора. 

Председател на УС на СНЦ „Зелени Балкани – Стара 
Загора“.

Д-р Христина Клисурова - Ветеринарен 
лекар и Връзки с обществеността

Отговаря за приемането, лечението и 
рехабилитирането на пациентите. Поддържа 
базата данни и документацията на Центъра, във 
връзка със Закона за биологичното разнообразие 
и Закона за ветеринарно-медицинската дейност. 
Участва в информационни кампании за дейността 
на Центъра и опазването на редки видове. Активно 
координира връзките с обществеността, медии и 
държавни институции във ветеринарно отношение. 
Разработва нови проекти и кординира дарителската и 
осиновителната програми на Спасителния център.

Д-р Боряна Христова – Ветеринарен лекар
Отговаря за лечението и рехабилитирането на 

пациентите в моментите, когато нямаме назначен лекар 
и изпитваме остра нужда от такъв. Въпреки голямата си 
заетост, винаги е на наше разположение.  

Д-р Иван Иванов – Ветеринарен лекар
Докторът. Отговаря за лечението и рехабилитирането 

на пациентите. Анализира разнообразните причини за 
техните заболявания и усложненията, които се получават 
в резултат на престоя им в плен и дава препоръки за 
промени.      

Карней Карнеев – Рехабилитатор диви 
животни

Задълбочените познания на Карней за неговите „деца” 
хищните птици, натрупани с дългогодишни наблюдения на 
поведението и животът им в дивата природа,  обещават да 
поведат Спасителния център към подобряване качеството 
на условията за живот на временните и стационарни му 
пернати обитатели. За да бъдат успешни, програмите ни 
за реинтродукция на хищни птици имат нужда точно от 
такъв подход.  

Красен Лазаров – Координатор доставки 
и транспорт

Има грижата да координира доставките на храна 
за животните и материали, необходими за дейността на 
Центъра. Основно негова грижа е и транспортирането 
на пациентите. Общо взето, от него се изисква да е 
многофункционален, тъй като дейностите, в които участва 
са доста разнородни.      

Венелин Христов – доброволец 
Венко е най-новото попълнение в Центъра. Студент 

ветеринарна медицина в Тракийския университет, той е 
една от нашите надежди за бъдещето. Има богати познания 
за отглеждането на гълъбовите и пойните птици и бързо 
трупа знания за всички останали видове. Ведрата усмивка 
не слиза от лицето му и работата не го плаши, което е 
обещаващо!     

Иван Иванов - Координатор размножителна 
програма и Технически сътрудник

Инженер по образование и природозащитник 
по душа, той успешно успява да съчетае тези две 
понякога крайни характеристики. Дългогодишен 
доброволец в „Зелени Балкани”, активно участвал в 
полевите дейности, от няколко години заема няколко 
длъжности в Спасителния център. Като координатор на 
размножителната програма, следи всички размножаващи 
се двойки, отговоря за инкубаторните и люпилните 
помещения. Също така, сътрудничи в програмите за 
реинтродукция и рестокинг и допълва част от общата и 
специализирана поддръжка на базата.

Николай Арабаджиев - Рехабилитатор 
диви животни

Също дългогодишен доброволец в „Зелени 
Балкани”, вече като служител, Николай е главната 
действаща фигура при създаването на добри условия 
за птиците в Спасителния център, за което му помага 
вродената му интуиция към животните. Отговоря за 
ежедневните грижи в Спасителния център и сътрудничи 
на координатора на размножителната програма. Участва 
активно в поддръжката на базата,  строежа на нови 
клетки и изработването на кацалки за птиците.

Любомила Кривошиева – Рехабилитатор 
диви животни

Дългогодишен доброволец на Зелени Балкани 
и Спасителния център, с активно участие в охраната 
на гнездата на царските орли и транспортирането 
на пострадали животни от София към Спасителния 
център. Фотограф на диви животни. Специалното и 
отношение към животните, съчетано с  познанията за 
поведението им в дивата природа, помага за по-добрата 
преценка на поведението им като пациенти и по-лесното 
им приспособяване към временния живот в плен. 
Отговаря пряко за реанимацията и бебешката стая и е 
фотографът на Спасителния център, който документира 
радостните и тъжни страни от живота им в процеса на 
лечение. Преценява готовността за освобождаване на 
пациенти, преминали лечение и рехабилитация.      

Пепа Енчева – Координатор екип и 
Рехабилитатор диви животни

Пепа съчетава няколко основни дейности - 
координира ежедневната работа на екипа на центъра, 
прави седмичната и месечна програма, участва активно 
при приемането и посрещането на новите пациенти, 
доставките на храна и всички необходими консумативи, 
свързани с ежедневието в центъра, както и в ежедневните 
грижи за животните в центъра.

Екип
Характерно за всички членове на екипа е, че са неуморни, вечно търсещи личности. Всеки 

сигнал за бедстващо или ранено животно е различен и предполага различен подход и голяма доза 
изобретателност. Изключително малоброен, екипът на Спасителния център често е изправен 
пред трудното съчетаване на множество и разнообразни функции. По принцип, всеки от екипа 
има някаква специализация към определено направление, но, в същото време, трябва всички да 
са добре запознати със спецификите и на другите дейности, защото често се налага да се реагира 
на момента. Това изисква споделяне на информация и много добра координация на процесите. 

Уважаеми доброволци, колеги, приятели, партньори, 
дарители и съмишленици на Спасителния център за диви животни,

Вече повече от 16 години на територията на град Стара Загора работи единственият в страната 
Спасителен център за диви животни, управляван от Федерация на природозащитните сдружения Зелени 
Балкани.  За тези години Спасителният център показа колко са важни усилията, свързани с опазване 
на видове извън естествената им среда. За това време екипът на Спасителния център разви своите 
професионални умения и дейността му стана значима и популярна в национален и европейски мащаб. 

През 2010 г. през вратите на Центъра са преминали над 1045 нуждаещи се от помощ диви животни, 
като над 33 % от тези животни са пуснати обратно в дивата природата. Част от тях са от застрашени 
или редки видове в европейски или световен мащаб. 

Убедена съм, че  полезните резултати от дейността на Центъра ще се увеличат през следващата 
година, което ще означава повече внимание и грижа за природата в нашия живот и повече приятели и 
доброволци за Центъра.

Желая на всички Вас здраве, лични и професионални успехи през 2011 г.

С уважение:
Нона Караджова– Министър на Околната среда и Водите на Република България



Спасителният център за диви животни е едно от направленията в дейността на природозащитната 
организация „Зелени Балкани”. Идеята на група ентусиасти за създаване на специализирана клиника 
за  пострадали диви животни, възникнала през далечната 1990-та година, постепенно се превръща 
в реалност и днес, 20 години по-късно, Центърът не само отдавна вече е факт, но и се е наложил 
като единствена по рода си институция за рехабилитация, лечение, възстановяване и връщане в 
природата на бедстващи, редки и застрашени от изчезване животни. Голяма част от дейността на 
Спасителния център се осъществява с доброволното съдействие на стотици симпатизанти в цялата 
страна, а истинската ценност е значимата промяна в мисленето на хората, докоснали се по една или 
друга причина до дейността на Центъра и неговите пациенти. 

Към настоящия момент, Спасителният център за диви животни вече разполага с множество 
съоръжения за рехабилитация, лечение, размножаване и отглеждане на редки видове и, въпреки 
трудностите, продължава да осъществява мисията си – да променя отношението на хората към 
дивата природа и проблемите пред които тя е изправена, да ги прави по-загрижени и отговорни за 
бъдещето и.   

Основни направления в нашата работа

• Лечение и възстановяване на бедстващи (ранени 
или изтощени) редки видове и връщането им в 
природата;

• Осигуряване на материална база за приютяване 
на конфискувани редки животни от българската 
фауна, обект на незаконна търговия; 

• Размножаване на редки хищни птици с трайни 
увреждания, които не могат да бъдат върнати в 
природата;

• Развитие на програми за реинтродукция и 
подпомагане на популациите на следните видове: 
брадат лешояд, царски орел, черен лешояд, ловен 
сокол и белошипа ветрушка; 

• Образователни екологични програми.

Постигнати резултати

  Броят на приетите пациенти расте с всяка изминала 
година, както поради усилията за популяризиране на 
дейността на Центъра, така и поради повишаването 
нивото на природозащитната култура на обществото. 
Около 40% от постъпилите при нас пациенти се 
връщат успешно в дивата природа. Между тях са и 
видове с висок природозащитен статус като орли, 
лешояди, соколи, чапли, пеликани, щъркели и др.
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Сигналите за бедстващи животни 
се получават почти ежедневно от 
цялата страната. Най-често, това 
става на горещия телефон на Центъра, 
а в други случаи пациентите биват 
донесени в самия Център. Понякога е 
необходимо екипът да отиде на място, 
особено когато става въпрос за по-
специфични случаи или природни 
и други бедствия, при които има 
пострадали голям брой животни. 

 Екипът на Центъра е изградил мрежа 
от доброволни сътрудници в повече 
от 50 населени места из цялата страна. 
Доброволните сътрудници приемат сигнали 
на местно ниво и съдействат за изпращането 
на пострадалите животни към Центъра, 
като, много често, изпращането става и по 
обществения транспорт.

Интересен е фактът, че наши сънародници, 
живеещи в чужбина, търсят нас за съвети, 
когато намерят пострадала птица или малко, 

паднало от гнездо, 
което трябва да 
доотгледат. Фактът, че получават подкрепата и съветите ни в първите 
моменти, в повечето случаи спасяват живота на птицата. Така през 2010-
та отгледахме няколко малки в Германия и Доминиканската Република. 

 С всяка изминала година от дейността на Центъра се увеличава 
и броят на хората и институциите, изпращащи или съдействащи за 
изпращането на бедстващи животни до Стара Загора, като за 2010г 
техният брой е бил вече 866.

Прием на пострадали животни 
За периода януари-декември 2010г в Центъра са постъпили 1046 

бедстващи и ранени животни от 110 вида, принадлежащи към 3 
класа - Птици, Влечуги и Бозайници. Общо обработените сигнали са 
над 2500, повечето свързани с конфликт животно-човек, бедстващи 
домашни животни, сигнали за бракониерство от общ характер, сеч в 
държавния и общински горски фонд и др.

Най-многобройни сред пациентите са представителите 
на птиците, принадлежащи към разредите Соколоподобни, 
Щъркелоподобни, Совоподобни и Врабчоподобни. Влечугите са 
представени от разредите Костенурки и Люспести, а бозайниците от 
разредите Прилепи, Насекомоядни и Гризачи.
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Разпределение по класове

Отчет за дейността на спасителният център за диви животни януари-декември 2010 година

Приети животни от различни институции и частни лица

Разпределение по разреди
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Списък на лицата и институциите изпратили животни
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Приети животни по административно деление на РИОСВ в България

По териториално деление в системата на МОСВПри по-тежки случаи, като огнестрелни рани или обилни 
кръвоизливи, специалисти от Центъра дават първоначални 
указания за стабилизиране на пациента на място. В градовете 
Казанлък, Бургас и Хасково, със съдействието на “Ветеринарни 
Клиники Д-р Цеков”, животните биват пренасочвани към 
изградените от фирмата ветеринарни кабинети, където 
получават квалифицирана първа помощ за стабилизиране на 
състоянието им преди транспортирането до Стара Загора. 
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BVCF 18
Àäðèàí Àïîñòîëîâ 2
Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäðîâ 3
Àëåêñàíäúð Èâàíîâ 1
Àëåêñàíäúð Íåäåâ 3
Àëèíà Àïîñòîëîâà 1
Àíãåë Ãîñïîäèíîâ 1
Àíãåë Õàäæèåâ 4
Àíäîí Ìàðèíîâ 1
Àíåëèÿ Ãåîðãèåâà 1
Àíåòà Íèêîëîâà 1
Àíè Ïåòêîâà 1
Àííà Äóõòåâà 1
Àííà Êîí÷åâà 2
Àííà Ñòîåâà 1
Àííà Õàëà÷åâà 1
Àíòîí Àíòîíîâ 1
Àíòîí Äèìîâ 1
Àíòîí Äóëåâ 1
Àðãèð Àðãèðîâ 7
Àñïàðóõ Àñïàðóõîâ 1
Àòàíàñ Êîëåâ 1
Àòàíàñ Êúðøàêîâ 1
Áàíêîâà 1

ÁÄÇÏ 14
ÁÄÇÏ Áóðãàñ 5
ÁÄÇÏ Õàñêîâî 2
Áîãäàí Áîåâ 1
Áîãîìèë Æîêîâ 2
Áîæåíà Àíòîíîâà 1
Áîí÷î Çàïðÿíîâ 1
Áîðèñëàâ Áîðèñîâ 2
Áîðèñëàâ Äå÷åâ 1
Áîðÿíà Áîðèñîâà 1
Áîðÿíà Õðèñòîâà 2
Áîÿí Äóìàíîâ 1
Áîÿí Òàëåâ 1
Âàëåíòèí Ïåé÷åâ 1
Âàëåíòèíà Âåëåâà 1
Âàëåíòèíà Ãàíåâà 1
Âàëåíòèíà Èâàíîâà 1
Âàíÿ Äèìèòðîâà 1
Âàñèëèé ×åíêîâ 1
Âåëèàíà Êðúñòåâà 1
Âåëèêî Äèíåâ 1
Âåëèñëàâà Òîäîðîâà 1
Âåíåëèí Âúë÷åâ 1
Âåíè Ôåðìàíäæèåâà 1

Âåíöèàëàâ Èâàíîâ 1
Âåíöèñëàâà Èâàíîâà 1
Âåðà Òîäîðîâà 1
Âåñåëà Èâàíîâà 1
Âåñåëèí Ñòîéêîâ 1
Âåñêî Âàñèëåâ 1
Âèêòîðèÿ Âàñèëåâà 1
Âèîëåòà Èëèåâà 3
Âèîëåòà Ðàäêîâà 1
Âëàäèìèð Ãåîðãèåâ 1
Âëàäèìèð Ðåêîâ 1
Âëàäèìèð Òîòîðåíêîâ 1
Âÿðà Ãðèøèíà 2
Âÿðà Òîäîðîâà 1
Ãàëÿ Èâàíîâà 1
Ãàëÿ Ìàí÷åâà 1
Ãàëÿ Õàäæèåâà 1
Ãàíè Ïîïîâ 1
Ãåíî Ìîìàíîâ 1
Ãåîðãè Àëåêñàíäðîâ 1
Ãåîðãè Ãàí÷åâ 1
Ãåîðãè Ãåîðãèåâ 2
Ãåîðãè Äæàìáîâ 1
Ãåîðãè Ïàñêàëåâ 1

Ãåîðãè Ñòàí÷åâ 1
Ãåîðãè ×àêúðîâ 1
Ãåðãàíà 1
Ãåðãàíà ×åíäîâà 1
Ãîøî Òîäîðîâ 1
Ãðàíè÷íà ïîëèöèÿ 2
Ãðåòà Òîäîðîâà 1
Ãðèøà Ìàâðîâ 1
Äàìÿí Íàéäåíîâ 1
Äàíàèë Äóøêîâ 3
Äàíèåëà Ãðîçåâà 1
Äàíèåëà Ïîïîâà 2
Äàíèåëà Òàõîâà 1
Äàðèí Äèìèòðîâ 1
Äåàí Ãîñïîäèíîâ 1
Äåíèöà Èëèåâà 1
Äåíèöà Ïåòðîâà 1
Äåíêà Àðíàóäîâà 1
Äåñèñëàâà Çàõàðèåâà 1
Äåñèñëàâà Êîñòîâà 1
Äåñèñëàâà Ðàäóëîâà 1
Äåñèñëàâà Òîïàëîâà 2
Äåÿíà ßíåâà 1
Äèàíà Ãåîðãèåâà 2
Äèàíà Äåìèðåâà 1
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Äèàíà Äèìîâà 10
Äèàíà Ðàäåâà 1
Äèëÿí Êàíúêîâ 1
Äèëÿíà Äèìèòðîâà 1
Äèìà Äèì÷åâà 1
Äèìàíà Äèíêîâà 1
Äèìèòúð Àáàäæèåâ 1
Äèìèòúð Áàé÷åâ 1
Äèìèòúð Âàñèëåâ 1
Äèìèòúð Äàìÿíîâ 1
Äèìèòúð Äåðìåíäæèåâ 1
Äèìèòúð Äèìèòðîâ 2
Äèìèòúð Êîëåâ 1
Äèìèòúð Òîäîðîâ 1
Äèìêà Áîåâà 1
Äèìî Êàë÷åâ 1
Äèìî Êðúìêîâ 1
Äèì÷î Êîñåâ 1
Äèíêî Âúë÷åâ 1
Äèíêî Ãðîçåâ 1
Äèíêî Êèðåâ 1
Äèíìèòúð Ãàðîâ 1
Äèÿí Äèìèòðîâ 1
Äîáðîìèð Äîìóñ÷èåâ 2
Äîíêà Ïàâëîâà 1
Äîíêà Òåíåâà 1
Ä-ð Àë÷åâ 1
Ä-ð Àñïàðóõîâ 1
ä-ð Ãîäåíîâ 1
Ä-ð Éîâêî Õàðàëàíîâ 1
Ä-ð Êîñòà Áàòêîâ 1
ä-ð Êîñòîâ 3
Ä-ð Ìàðèàíà Ñòåôàíîâà 1
Ä-ð Íåí÷åâ 1
Ä-ð Ïàìïîðîâ 1
Ä-ð Òèõîìèð Òîòåâ 1
Ä-ð Õðèñòèíà Ëàìáîâà 1
Åâà Äåìèðåâà 1
Åâãåíè Äàêîâ 2
Åâãåíè Õðèñòîâ 1
Åëà Âåëåâà 5
Åëåíà Áîÿíîâà 1
Åëåíà Âåëè÷êîâà 1
Åëåíà Èñàåâà 1
Åëåíà Ëàçàðîâà 1
Åëåíà ×î÷èëåíêî 1
Åëåîíîðà Âåëåâà 1
Åëè Ñòàòêîâà 1
Åëìèð Íåäåë÷åâ 1
Åëìèðà Âåëèíîâà 1
Åìèë Åí÷åâ 1
Åìèë Ïåòðîâ 1
Åí÷î Äà÷åâ 1
Åí÷î Åí÷åâ 8
Æàíåòà Êîëåâà 1
Æàíèìèð Æåêîâ 1
Æàíîìèð Æåêîâ 1
Æåêî Ðà÷åâ 1
Æèâêà Èâàíîâà 1
Æèâêî Èëèåâ 1
Æèêî Òîíåâ 1
Çäðàâêà Ëîçàíîâà 1
Çëàòèíà ×åðòîÿíîâà 1
Çëàòèí÷î Çëàòåâ 1
Çëàòêà Êîëåâà 1
Çîîïàðê Ãàáðîâî 7
Çîîïàðê Ñòàðà Çàãîðà 1
Çîÿ Êîíñóëîâà 1
Èâàéëî Áîðèñîâ 1
Èâàéëî Âàñèëåâ 1
Èâàéëî Äèìîâ 1
Èâàéëî Èâàíîâ 2
Èâàí Àâðàìîâ 1
Èâàí Äèìèòðîâ 1
Èâàí Äîáðåâ 2
Èâàí Çåëåíêîâ 1
Èâàí Éîðäàíîâ 1
Èâàí Êîáàêîâ 1
Èâàí Êóðòåâ 1
Èâàí Ñòîèëîâ 4
Èâàí Öâåòêîâ 1
Èâàíà Ñòîÿíîâà 1
Èâàíîâà 1
Èâèöà Ìèòðåà 1
Èâî Èâàíîâ 1
Èâî Óðóìîâ 1
Èãíàò Áîðèñîâ 1
Èãíàò Ìèòêîâ 3
Èçëþïåíî â Ñïàñèòåëíèÿ 
öåíòúð 32
Èëèàí Ñòîåâ 1
Èëèÿ Ïàìóêîâ 1
Èëèÿí Èâàíîâ 1
Èëèÿí Èãíàòîâ 1
Èëîí Ïåòðîâà 1
Èëîíêà Èëèåâà 1
Èëõàí Êàäèð Ìñà 1

Èíà Ãþðîâà 1
Éîàíà Êàöàðåâà 1
Éîàííà Èâàíîâà 1
Éîâà Òîäîðîâà 1
Éîâî Áåíåâ 1
Éîíêà Ìàð÷åâà 1
Éîðäàí Äæóðêîâ 2
Éîðäàí Ìàðèíîâ 1
Éîðäàíêà Õðèñòîâà 1
Èðåíà Åíåâà 1
Èñêðà Áîæóíîâà 1
Èñêðà Ãåîðãèåâà 1
Êàëèí Ñòåôàíîâ 1
Êàòèíà Äèìèòðîâà 1
Êàòÿ Èâàíîâà 1
Êàòÿ Ïåòðîâà 2
Êàòÿ Òîíèíñêà 1
Êèðèë Âëàäèìèðîâ 3
Êèðèë Êèðèëîâ 1
Êëèíèêà Àâèöåíà 4
Êëèíèêà Àêñèñ 1
Êëèíèêà Àíèìî 5
Êëèíèêà Âèòà Âåðè 4
Êëèíèêà Åñêîâåò 1
Êëèíèêà Ôåíèêñ 8
Êìåò Ñòðàëäæà 1
Êîëüî Âàêëèíîâ 1
Êîíñòàíòèí Êîé÷åâ 1
Êîíñòàíòèí Êîñòîâ 1
Êîñåâ 1
Êîñòàäèí Ìåõîìèéñêè 1
Êîñòàäèí ßí÷åâ 1
Êðàñèìèð Àòàíàñîâ 1
Êðàñèìèð Áîÿêîâ 1
Êðàñèìèð Èâàíîâ 1
Êðàñèìèð Éîðäàíîâ 1
Êðàñèìèð Ïåðòîâ 1
Êðàñèìèðà Ïàøîâà 2
Êðèñòèíà Êðèñïîâà 1
Êðèñòèíà Ñïèðîâà 1
Êðèñòèÿí ×åðíåâ 1
Êðúñòüî Áàäîðîâ 1
Êúí÷î Àòàíàñîâ 1
Êúí÷î Êúíåâ 1
Ëàçàð Áîíãóðåâ 2
Ëèëÿíà Ïîïîâà 1
Ëîðúí Êëåìåíñ 1
Ëú÷åçàðà Èâàíîâà 1
Ëþáåí Íàí÷åâ 1
Ëþáêà Àíäîíîâà 1
Ëþáîìèð Áàëåâñêè 1
Ëþáîìèð Éîöîâ 1
Ëþáîìèð Êîñòîâ 1
Ëþäìèëà Ãîãîâà 1
Ìàðèàíà Ãî÷åâà 1
Ìàðèàíà Äèìèòðîâà 2
Ìàðèàíà Êîñòàäèíîâà 1
Ìàðèàíà Êðúñòåâà 1
Ìàðèàíà Íà÷åâà 1
Ìàðèàíà Ïåòêîâà 1
Ìàðèàíà Ðóïîâà 1
Ìàðèàíà Ñòîÿíîâà 1
Ìàðèåëà ×îáàíîâà 1
Ìàðèí Äèìèòðîâ 1
Ìàðèíà Èâàíîâà 1
Ìàðèî Ñòàí÷åâ 1
Ìàðèÿ Âàñèëåâà 1
Ìàðèÿ Âåëè÷êîâà 3
Ìàðèÿ Ãåîðãèåâà 1
Ìàðèÿ Èãíàòîâà 1
Ìàðèÿ Ìàðèíîâà 4
Ìàðèÿ Ñåðàôèìîâà 1
Ìàðèÿ Òåðçèåâà 4
Ìàðèÿ Öâåòêîâà 1
Ìàðèÿí Ñèíàáîâ 2
Ìàðòèí Âàñèëåâ 1
Ìàðòèí Çàõàðèåâ 1
Ìàðòèí Ðóñåâ 1
Ìàðòèíà Àíäðååâà 1
Ìàÿ Ìèíåâà 1
Ìåøêà Êîëåâà 1
Ìèãëåí Ãþðîâ 1
Ìèëåí Áîíåâ 1
Ìèëåí Ìàíåâ 1
Ìèëåí ×îëàêîâ 1
Ìèëåíà Ãåîðãèåâà 1
Ìèëåíà Äèìèòðîâà 1
Ìèëåíà Ìèõàéëîâà 1
Ìèëêî Êîëåâ 1
Ìèë÷î Íèêîëîâ 1
Ìèí÷î Âèòåâ 1
Ìèí÷î Êîíäåâ 2
Ìèðà Âåíåâà 1
Ìèðà Óãóð 1
Ìèðåíà Áîðèñîâà 1
Ìèðîñëàâ Éîëîâ 1
Ìèðîñëàâà Ðàéêîâà 1

Ìèòêà Ïåòêîâà 1
Ìèòêî Ìèòåâ 1
Ìèòêî Ïåòëàðîâ 2
Ìèõàèëà Ðàéêîâà 1
Ìèõî Ìèõîâ 2
Ìëàäåí Äîíåâ 1
Ìîì÷èë Äèìîâ 1
Ìîíèêà Íîâàêîâà 1
Ìóñòàôà Ìóñòàôà 1
Íàäåæäà Æåëÿçêîâà 1
Íàòàëèÿ Äîí÷åâà 1
Íàõðè Èñìàèë 1
Íåâåí Àðàáàäæèåâ 1
Íåäà Áàêàëîâà 1
Íåäÿëêà Êèðåâà 2
Íåäÿëêî Âàñèëåâ 1
Íåäÿëêî Èëèåâ 1
Íåäÿëêî Ïåéêîâ 1
Íåèçâåñòíî 351
Íèêîëà Âàí÷åâ 1
Íèêîëà è Ðîñèöà Ïåòðîâè 1
Íèêîëà Ìàð÷åâ 1
Íèêîëà Ðóñèíîâ 1
Íèêîëàé Àðàáàäæèåâ 4
Íèêîëàé Áàëòîâ 1
Íèêîëàé Âåêîâ 1
Íèêîëàé Ãîãîâ 1
Íèêîëàé Äàìáóëîâ 1
Íèêîëàé Êîëåâ 9
Íèêîëàé Òîíêîâ 1
Íèíà Êîëåâà 1
Íèíà Ïåòêîâà 1
Ííåëèÿ Áåðíàðäîâà 1
Íîíà Ìèõàéëîâà 1
ÍÏ Öåíòðàëåí Áàëêàí 1
Îáùèíà Ñòðóìÿíè 1
Îãíÿí Òîäîðîâ 2
Îðëèí 1
Îòåö Àíòèì 1
Ïàâåë Ïîïîâ 1
Ïåíêà Åí÷åâà 1
Ïåí÷î Ñòàí÷åâ 2
Ïåòêî Íèêîëîâ 1
Ïåòêî Ïåòêîâ 2
Ïåòúð Àíòîíîâ 1
Ïåòúð Ãàäæåíîâ 1
Ïåòúð Ãèöîâ 1
Ïåòúð Ìàíîëîâ 1
Ïåòúð Ïåòðîâ 2
Ïåòúð Ñòîÿíîâ 1
Ïåòÿ Ïåòêîâà 1
Ïåòÿ Ñëàâîâà 1
ÏÇÖ Ïîäà 1
ÏÇÖ Ïîìîðèéñêî åçåðî 1
Ïëàìåí Èâàíîâ 1
Ïëàìåí Èâàí÷åâ 4
Ïëàìåí Ìàíåâ 1
Ïëàìåí Ìèí÷åâ 1
Ïëàìåí Ïàñêàëåâ 1
Ïëàìåí Ïåíåâ 2
Ïëàìåí Ïåòðîâ 2
Ïëàìåíà Èâàíîâà 1
Ïîë Àôðè 1
ÏÏ Áúëãàðêà 6
ÏÏ Âèòîøà 1
ÏÏ Ðóñåíñêè ëîì 1
ÏÏ Ñèíèòå êàìúíè 3
ÏÏ Ñòðàíäæà 1
Ïðåçèäåíòñòâî íà 
Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ 1
Ïðåñëàâà Òåðçèåâà 4
Ðàäè÷êî Íåäêîâ 1
Ðàäîñëàâ Äè÷åâ 3
Ðàäîñòèí Äèìîâ 2
ÐÂÌÑ Âèäèí 1
ÐÈÎÑÂ Áëàãîåâãðàä 13
ÐÈÎÑÂ Áóðãàñ 64
ÐÈÎÑÂ Áúðãàñ 2
ÐÈÎÑÂ Âàðíà 2
ÐÈÎÑÂ Âåëèêî Òúðíîâî 17
ÐÈÎÑÂ Âðàöà 25
ÐÈÎÑÂ Ìîíòàíà 10
ÐÈÎÑÂ Ïàçàðäæèê 28
ÐÈÎÑÂ Ïåðíèê 8
ÐÈÎÑÂ Ïëåâåí 29
ÐÈÎÑÂ Ïëîâäèâ 173
ÐÈÎÑÂ Ðóñå 43
ÐÈÎÑÂ Ñìîëÿí 3
ÐÈÎÑÂ Ñîôèÿ 26
ÐÈÎÑÂ Ñòàðà Çàãîðà 27
ÐÈÎÑÂ Õàñêîâî 24
ÐÈÎÑÂ Øóìåí 24
Ðîçìàðè Òèøåð 1
Ðîñèöà Ïåòðîâà 1
Ðóìÿíà Èâàíîâà 1
Ðóìÿíà Ñòîÿíîâà 1
Ðóìÿíà ×îáàíîâà 3

Ñàâèíà Ñúáåâà 1
Ñàøî Äóöîâ 1
Ñâåòëà Áîíåâà 1
Ñâåòëèí Äåí÷åâ 1
Ñâåòîñëàâ Áèñåðîâ 1
Ñâåòîñëàâ Ïåòðîâ 2
ÑÄÏ Áàëêàíè 7
Ñåâäàëèí Ñèìåîíîâ 1
Ñèëâèÿ Èâàíîâà 1
Ñèëâèÿ Ìèëåíêîâà 1
Ñëàâåé Öâåòàíîâ 1
Ñëàâåÿ Íèêîëîâà 1
Ñëàâêà Âàñèëåâà 1
Ñíåæàíà Ñëàâîâà 1
Ñîíÿ Ïåòêîâà 1
Ñîíÿ Ñòîÿíîâà 1
Ñîòèð Äèìèòðîâ 3
Ñòàéêî Âúëåâ 1
Ñòàíèìèð Ñèâ÷åâ 1
Ñòàíèìèð Ñòîÿíîâ 1
Ñòàíèñëàâ Çëàòàíîâ 1
Ñòàíèñëàâ Êðúñòåâ 1
Ñòàíèñëàâ Ïåòðîâ 1
Ñòàíèñëàâ Ðóñèíîâ 1
Ñòàíèñëàâ Ñòàíèëîâ 1
Ñòàíèñëàâ Ñòàíêîâ 1
Ñòàíèñëàâà Äè÷åâà 1
Ñòàíêà Òàí÷åâà 1
Ñòåôàí Àâðàìîâ 2
Ñòåôàí Äàðàê÷èåâ 1
Ñòåôàí Äèìîâ 2
Ñòåôàí Ïàíàéîòîâ 2
Ñòåôàí Ñòåôàíîâ 2
Ñòåôàí Ñòîé÷åâ 1
Ñòåôàí Òîäîòîâ 1
Ñòåôêà Õðèñòîâà 1
Ñòîÿí Àðàáîâ 1
Ñòîÿí Ãåíêîâ 1
Ñòîÿí Íîæäåëîâ 2
Ñòîÿí Ðàíãåëîâ 1
Ñòîÿí Òàíàöèåâ 1
Ñòîÿí Òóðëàêîâ 1
Ñóçàí è Êðèñ 1
Òàíüî Ïàâëîâ 1
Òàíÿ Çëàòàíîâà 3
Òàíÿ Çëàòêîâà 3
Òàíÿ Òàíåâà 1
Òàòÿíà Èâàíîâà 1
Òàòÿíà Êàéðÿêîâà 1
Òàòÿíà Ìèøåâà 1
Òàòÿíà Òîíåâà 1
Òåíêî ×îëàêîâ 1
Òåîäîðà Äåðìåíäæèåâà 1
Òåðåçà Êîðòåç 1
Òåòúð Òàøåâ 1
Òèõîìèð Êîëåâ 1
Òèõîìèð Ïåòðîâ 1
Òîäîð Âàñèëåâ 1
Òîäîð Ãåí÷åâ 1
Òîäîð Ëåñîâ 1
Òîäîð Ïåòêîâ 1
Òîòüî Ìëàäåíîâ 1
Òîøêî Èëèåâ 1
ÔÄÔÔ 3
Ôèëèç Åí÷åâà 1
Ôèëèï Êóíåâ 1
Ôëîðà Àòàíàñîâà 1
Õðèñòèàí Ãåîðãèåâ 1
Õðèñòèíà Äèìèòðîâà 1
Õðèñòèíà Äèíåâà 1
Õðèñòèíà Ðàíãåëîâà 1
Õðèñòî Êàðàèâàíîâ 3
Õðèñòî Õðèñòîâ 2
Õðèñòîìèðà Òðîçåâà 1
Öâåòåëèíà Àëåêñèåâà 1
Öâåòåëèíà Äåë÷åâà 1
Öâåòåëèíà Ñòàíåâà 1
Öåëîäíåâíà äåòñêà ãðàäèíà 1
Öåíêî Êîñòîâ 1

Öåíòðàëíà âåòåðèíàðíà 
êëèíèêà 2
×àâäàð Æåëåâ 1
Þëèÿ Ïåòðîâà 1
Þëèÿí Àíãåëîâ 1
Þðèé Èâàíîâ 1
ßäåí Äþëãåðîâ 1
ßíåâà 1
ßíêà Êèðèëîâà 1
ßíêî Êèðîâ 1
ßñåí Àðàáîâ 1
VCF/Ôîíäàöèÿ çà îïàçâàíå 
íà ëåøîÿäèòå 31
Çåëåíè Áàëêàíè 1
Ìàðãàðèòà 1
Âàëåíòèí Äèìîâ 1
Íèêîéàë Øîïîâ 1
Äèìèòúð Ñèìåîíîâ 1
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Ïåòÿ Òîäîðîâà 1
Éîðäàí Àíãåëîâ 1
Íèêîëàé Êåòåíåâ 1

ÐÓ Òðàíñïîðòíà ïîëèöèÿ - 
Ñòàðà Çàãîðà 1
Äåÿí Äèìîâ 1
Ä-ð Ñòåôêà Çäðàâêîâà 1
Èëèÿí Ñòîåâ 2
ÔÄÔÔ Êîòåë 1
Äèìèòúð Ïîïîâ 1
Âåñåëèí Ñòàëåâ 1
Çîîïàðê Ïëîâäèâ 3
Àòàíàñ ßêèìîâ 1
Äîáðîâîëöè íà Çåëåíè 14
Íèêîëàé Íåéêîâ 1
Ä-ð Èâàíîâ 1
Öâåòîìèð Òîäîðîâ 1
Æèâêî Æåëÿçêîâ 1
Åêîëîã îáùèíà Õàðìàíëè 1
Êðàñèìèð Ëàçàðîâ 1
Ïëàìåí Êóðòåâ 1
Íèêîëàé Íèêîëîâ 2
Ãåíàäè Ãàòåâ 1
Òîòêà Ñëàâîâà 1
Ä-ð Áàé÷åâ 2
ßâîð Èëèåâ 1
Ïåòúð Äàíêîâ 1
Íà òè ñ ïðèðîäàòà 1
Áîðèñ Õàäæèìèòåâ 1
Äèìèòúð ßíåâ 1
Âåëèêî Ãåîðãèåâ 1
ÐÂÌÑ Ñëèâåí ä-ð Ëàìáîâ 1
Ä-ð Ìëàäåíîâ 1
Âàñèë Ãðîçäàíîâ 1
Åâãåíè Ðàé÷åâ 1
Ãåîðãè Ñòîÿíîâ 3
Êèðèë Äå÷åâ 1
Ñëóæèòåëè íà Çåëåíè Áàëêàí 6
Êìåò ñ. Éîàêèìãðóåâî 1
Íàñêî Èâàíîâ 1
Ëîðà Íàñêîâà 1
Ðàäîñëàâ Ðàäåâ 1
Ãàëÿ Öâåòêîâà 1
Ïåòüî Äàíêîâ 1
Âàëÿ Ïåøåâà 1
Îãíÿí Íèêîëîâ 1
Ä-ð Ñëàâè Öåêîâ 1
Êåðàíêà Êîñòîâà 1
Åêîëîã îáùèíà ßìáîë 2
Ä-ð Òîäîð Òîäîðîâ 1
Ìàðèÿ Íåäÿëêîâà 1
ÁÄÇÏ Ïëîâäèâ 3
Ðàëèöà Êîðìåâà 1
Ñâåòëàíà Èâàíîâà 2
Ìàðèÿ ×àêúðîâà 1
Ðîñåí Ñòàíåâ 1
Ä-ð Èâàíîâà 4
Áîéêî Ìàäæóðîâ 1
Õðèñòî Âàñèëåâ 2
Ïèöàðèÿ Àíòúðíè 1
Êðèñòèÿí Ïðîäàíîâ 8
Áîðèñëàâà Íèêîëîâà 1
Íàäåæäà Äèìèòðîâà 1
Åâãåíèÿ Ñòàíåâà 1
Ìîíèêà Ñèâîâà 1
Àëåêñàíäðà Ïåíåâà 1
Çàðà Äèìèòðîâà 1
Ìàðèÿ Ëàâ÷åâà 1
Èâàí Ñòîé÷åâ 1
Åí÷î Ñòåôàíîâ 1
Äåíèöà Ìèøåâà 2
Àëåêñàíäðà Ðóìåíîâà 1
Äèìèòúð Ñîëàêîâ 3
Èâàéëî Êëèñóðîâ 1
Ìèëåí Ìàðèíîâ 1
Ãàáðèåë Ëèãîðîâ 1
Àñÿ Äæàòîâà 1
Êëèíèêà Äîáðî õðóìâàíå 2
Òàòÿíà Äðàãèåâà 1
Àòàíàñ Ãåîðãèåâ 1
Ìàÿ Ïàâëîâà 1
Ñòåôàí Äèìèòðîâ 3
Ðàäà Ñòåôàíîâà 1
Òåîäîð Ñòîÿíîâ 1
Àäðèàíà Òðúíñêà 1
Íåäêî Çàðåâ 1
Îëãà Èâàíîâà 1
Çîîïàðê Âàðíà 1
ÑÍÖ Íà òè ñ ïðèðîäàòà 1
Ìàðèÿ ×åøìåäæèåâà 1
Èñêðà Áèñåðîâà 1
Äåíèöà Ïåí÷åâà 1
Çîîïàðê Ñîôèÿ 1
ä-ð Êîëåâ 1
Çîîïàðê Õàñêîâî 1
Ãåîðãè Áàëäîâ 1
Àäåëèíà Áðàíä 1

Éîàíà Òàíåâà 1
Ñòîÿíêà Ñòîÿíîâà 1
Àòàíàñ Ôèäæàêîâ 1
Òîäîð Òîäîðîâ 3
Ìàÿ Åôðåìîâà 1
Ñòàíèñëàâà Ïåòðîâà 1
Ñòåôêà Ìè÷êîâà 1
Ìàðèî Äèìèòðîâ 1
Àëåêñàíäúð Êèìîâ 1
Äîí÷î Êèðîâ 1
Èëèÿí Íèêîëîâ 4
Êðèñòèíà Èâàíîâà 2
Åêèï íà Õîáè ÒÂ 1
Èâàéëî Ïåòðîâ 1
Þëèÿ Àëåêñàíäðîâà 1
Êîñòà Òåðçèåâ 1
Åëåíà Íåäåë÷åâà 1
Ä-ð Íèêîëà Áóðñó÷ëèåâ 2
Àãíåñ Èâàíîâà 1
Òàòÿíà Ìîì÷èëîâà 1
Äàíÿ Äèëèïîâà 1
Âàíÿ Ïåòðîâà 2
Ïåòúð Äèíåâ 1
Ãåîðãè Òðàøëèåâ 1
Êðàñèìèð Õàóëåâ 1
Èâàí Áúðçàëñêè 1
Äèíàí Ãåîðãèåâà 1
ÐÈÎÑÅ Ïàçàðäæèê 1
Íèêîëàé Ìèñîâ 1
Äèàíà Ìàëèíîâà 1
Ïåòÿ Èâàíîâà 1
Äèìèòúð Äèìîâ 1
Ñòåôàí Ñîòÿíîâ 1
Öâåòà Èâàíîâà 1
Åìèëèÿ Ïàâëîâà 1
Êàëèíà Èâàíîâà 1
Ðîñåí Òîòåâ 7
Ìèõàåëà Êðúñòåâà 1
Ìèðåíà Êîëåâà 3
Èâàí Ñòîåâ 2
Êìåò ñ. Ìàëåâî 3
Âåòåðèàðíà êëèíèêà Âèòà Âå 1
Åëåíà Ìèòåâà 1
Áîéêà Éîðäàíîâà 1
Ä-ð Ìàðãàðèòà Êóíåâà 1
Êðàñèìèð Ãåîðãèåâ 1
Äðàãîìèð Èâàíîâ 4
Ëþáîìèëà Èâàíîâà 1
Òàíÿ Êàöàðîâà 1
Èâàí Íèêîëîâ 2
Ïåí÷î Äàí÷åâ 1
Äî÷î Ïåòðîâ 1
Íåâÿíà Áú÷âàðîâà 1
Äèëÿíà Äèìêîâà 1
Ä-ð Êîäæàáàøåâ 1
Ïåòúð Èâàíîâ 1
Äåëÿíà Íàòåâà 1
Ä-ð Àïîñòîëîâ 1
Äðàãîìèðà Èëèåâà 1
Ïàâåë ßêèìîâ 2
Òèíà Õðèñòîâà 2
Êìåò ñ. Ðîãîø 2
Íåëè Ïåòêîâà 2
ÁÀÍ 1
Íåâåíà Âåëêîâà 1
Êàëèí Áàêàëîâ 1
Ìàðèÿíà Ïîïîâà 1
Áëàãîé ×àíåâ 3
Èâàí Êàìåíîâ 1
ÐÏÓ Ñòàðà Çàãîðà 1
Ãåîðãè Èâàíîâ 2
Çëàòîçàð Áîåâ 1
Àëåêñàíäúð Ãðîçåâ 1
Àòàíàñîâà 1
Ãåîðãè ×åðíèëîâ 3
Èâàíêà Êèðèëîâà 2
Èâàí Èâàíîâ 3
Ãåðãàíà Ñèòíèëñêà 1
Áîðèñëàâ Åíèäæåëÿí 1
Ïàâåë ÏÀâëîâ 1
Àòàíàñ Ïàí÷åâ 1
Ãðàíè÷íà çàùèòà 1
Ëþáêà Ìàðèíîâà 1
Âåíåëèíà Âåëè÷êîâà 1
Íèêîëàé Äèìèòðîâ 1
Ìèìè Öîíåâà 1
Áîÿí Ãðúí÷àðîâ 1
Ðóìåí Ïåòðîâ 2
Òåîäîðà Èâàíîâà 1
Òîíèêà Ìàðèíîâà 1
ßíêî ßíåâ 1
Èâàí Çîåâ 1
Ìàðãàðèòà Çàõàðèåâà 1
Âåëèêî Âàñèëåâ 5
Èðåíà Àñåíîâà 1
Êèðèë Ñòîåâ 1
Èëèÿí Êàðúáñêè 1

Ïåòÿ Òîìîâà 1
Êðàñèìèð Òðúíêîâ 1
Ä-ð Ñòåôàíîâà 1
Äåñèñëàâà Ãåíîâà 1
Ñòàíèìèð Ïàâëîâ 1
Çîîìàãàçèí Ëúêè 1
Äåñèñëàâà Ìóòàô÷èåâà 1
Íèêîëà Ðàë÷åâ 1
Ä-ð Âëàäî Ïåòðîâ 2
Äåñèñëàâà Ïåòêîâà 1
Êìåò ñ. Ïðîôåñîð Èãíàòèåâî 4
Àíãåë Ïàïàçîâ 3
Õðèñòî Áàäàðîâ 1
Âåðîíèêà Ñèìåîíîâà 1
Èâà Åêèìîâà 1
Êëèíèêà Ñèí êðúñò 2
Äåíèöà Ìèëåâà 1
Ñòîé÷î Êèïðèí 1
Êèðèë Àíãåîâ 1
Èâàéëî Ìèõàéëîâ 1
Êèðèë Òîíåâ 1
Ìèëåí Íåäåâ 1
Ìèõàë Ïåíåâ 1
Éîâêà Òîïàëîâà 1
Íåäåë÷î Êîëåâ 1
Ñâåòëà Ãîñïîäèíîâà 3
Ìàðèÿí Òðåçèåâ 1
Ãàáðèåëà Èâàíîâà 1
Âèêòîðèÿ Èâàíîâà 1
Çäðàâêî Ãåîðãèåâ 1
Ñâèëåíà Ìàðèíîâà 1
Çëàòèíà Ãåðîãèåâà 1
Àëåêñàíäðà Àëåêñèåâà 1
Ïåíüî Äèíåâ 1
Äèàíà Âàïöàðîâà 1
Åëåîíîðà Àíäðååâà 1
Ïåòüî Ïåòêîâ 1
Åëèöà Èâàíîâà 1
Èëèÿí Êðúñòåâ 1
Äèìèòðèíà Õðèñòîâà 1
Ìàðãàðèòà Ìàðèíîâà 1
Ïðåäñòàâèòåëè íà îáùèíà 1
Àíäîí Àíäîíîâ 1
Öâåòåëèíà Âàëåðèåâà 1
Êîíñòàíòèí Ïàëåâ 1
Ïàðê çà ïòèöè - Âàëñðîäå 4
Ãåîðãè Ìèëåíîâ 1
Âåñåëèí Ñòàíåâ 2
Åâà Àõìåäîâà 1
Èâàí Òðèôîíîâ 1
Êëèíèêà Áàéðîí 2
Ìàðèÿ Ñòàíêîâà 1
Ñèìåîí Ñèìåîíîâ 1
Åëåíà Ãåîðãèåâà 3
Èâàí Àíãåëîâ 1
Ïðåäñòàâèòåëè íà îáùèíà 2
Äèìòúð Àðãèðîâ 1
ä-ð Ñòàíèìèð Èâàíîâ 1
Ä-ð Äèìèòúð ßíåâ 1

×àñòíè âå÷åðèíàðíè êëèíèêè 
Ä-ð Öåêîâ 1
Ìàðèàíà Âàñèëåâà 1
Åêîëîã îáùèíà Ïàâåë áàíÿ 1
Èâàéëî Ãîñïîäèíîâ 1
Ìèðîñëàâ Èâàíîâ 4
Éîðäàí Êîñòàäèíîâ 1
Êîñòàäèí Êàòèí 1
Ãåîðãè Ñòàéêîâ 1
Öâåòàí Éîòîâ 1
Äèàíà Ëþöêàíîâà 1
Äèìèòúð Êàðàäæîâ 1
Éîðäàíêà Èâàíîâà 1
Äîáðèí Àíãåëîâ 4
Èëèÿ Ãîåðãèåâ 1
Èðèíà Äîé÷åâà 1
Äåñèñëàâà Ìàðèíîâà 1
Èâà Íåäåâà 2
Åëèñàâåòà Âàñèëåâà 1
Ôîíäàöèÿ Ñàìàðÿíè 1
Ãåðãàíà Èâàíîâà 1
Öâåòàí Íåéêîâ 1
Ñèìåîí Äèìèòðîâ 2
Ìàðèÿ Õðèñòîâà 1
Ðîìàí Óçóíîâ 1
Òîíêà ×îëàêîâà 1
Àòàíàñ Ãåðîâ 1
ßíèòà Èâàíîâà 1
Ðóìåí Àíãåëîâ 1
Þëèÿíà Èâàíîâà 1
Àëåêñàíäúð Ïåòðîâ 1
Èâàéëî Êèñèìîâ 1
Êðóì Ïîïîâ 3
Èâàí Êîëàðîâ 1
Êîëüî Òàíåâ 1
Ñòîÿí Ìàêàëîâ 1
Êëèíèêà Ñèãìà 1
Åêîëîã îáùèíà Êàðíîáàò 8

Éîðäàíêà Êðóìêîâà 1
Âàëåíòèí Êèðîâ 1
ÄÃÑ Âèäèí 1
Àíàòîëèé Äèìèòðîâ 1
Äåíèöà Äàí÷åâà 1
Ðîñèöà Öâåòêîâà 1
Ïåòúð Öâåòêîâ 1
Ðàäîìèð Âúë÷åâ 1
Èâàéëà Ïåòðîâà 1
Àíòîíè Ïåòðîâ 1
Áèëÿíà Ãåîðãèåâà 1
Êìåò ñ. Ïîïîâèöà 1
Àíè Õðèñòîâà 1
Àòàíàñ ßíåâ 1
Ìèðîñëàâ Ïàøîâ 1
Ãåðãàíà Ãåîðãèåâà 1
Ìåõìåä Øåðèô 1
Íàäåæäà Ôèëèïîâà 1
Êðèñòèÿíà Õðèñòîâà 1
Èâàí Öàïðåâ 1
Àíäðåé Àñåíîâ 1
Âàñèë Ñòîÿíîâ 1
Áëàãîé Äèìèòðîâ 1
Íèíà Êèíåâà 1
Ìèðîñëàâ Äèìèòðîâ 1
Ìàðèÿ Èâàíîâà 2
Çäðàâêà Øàëåâà 1
Äîì "Áúëãàðêà" 1
Éîðäàí Èâàíîâ 1
Âèêòîð Ñàðàôîâ 1
Êðàñèìèð Äîéíîâ 1
Íèêîëà Áóðñóêëèåâ 1
Ïåíêà Ñëàâîâà 1
Ñòîÿí Êàëàéäæèåâ 1
Êìåò ñ. Ðàéíîâî 1
Íåäÿëêî Ïåòðîâ 1
Ñòîéêî Ñòîéêîâ 1
Äåñèñëàâà Ìàðêîâà 1
Ïðèðîäîíàó÷åí ìóçåé Êîòåë 1
Èëèÿí Íàñêîâñêè 1
Èâàí Âúëêîâ 1
Òîäîð Êîëåâ 1
Æåëüî Òàíåâ 1
Ìèõàèë Àíãåëàêèðèñ 1
ÏÇÖ "Ïîäà" 1
Ìèëåí Äîí÷åâ 1
Ìàðèí Êóïåöêè 1
Íàäåæäà Ñòàí÷åâà 1
Âëàäèìèð Òîäîðîâ 1
Ó÷åíèöè îò ÏÃÂÌ 1
Ìàãäàëåíà Äþëãåðîâà 1
Çîîïàðê Ñòàòà Çàãîðà 1
Íèêîëàé Êîñòîâ 1
Àíè Êàéìàêàíñêà 1
Èâàéëî Çàôèðîâ 2
Ïëàìåí Ìàðèíîâ 1
Äèíêî Äèíåâ 1
Êàòÿ Òèíåâà 1
Ñòåôàí Êîëåâ 1
Ä-ð Êîñòàäèíîâ 1
Ä-ð Ëåíêîâ 1
Äèìèòðè÷êà Ñèâåíîâà 1
Ìàðèÿ Äåë÷åâà 1
Äèíêà Òàíåâà 1
Ïåíêà Ãåíåâà 1
Ðîñåí Ìèð÷åâ 1
Òàòÿíà Âåë÷åâà 1
Íåíî Òîäîðîâ 1
Ãåîðãè Ïîï÷åâ 1
Ãåîðãè Ãåíêîâ 1
Öâåòàí Èâàíîâ 1
Áèñåð Èãíàòîâ 1
Ãåîðãè Äóëåâ 1
Ìèëåí Çëàòåâ 1
Zlin Zoo 1
Õðèñòî Òîäîðîâ 1
Îòåö Åâãåíèé 1
Èâàí Âè÷êîâ 6
Ñëàâåíà Áóþêëèåâà 1
Òåðçèåâ 1
Íåíî Äèìèòðîâ 1
Õðèñòî Æåëåâ 1
Ñòîéíî Ñòîéíîâ 1
Ìàðèÿí Äîáðåâ 1
ÐÏÓ Ñîïîò 1
Ñòåëà Ñòîÿíîâà 1
Ïåíêà ×åðíåâà 1
Íàäåæäà Ãåîðãèåâà 1
Ìàðèí Ïåòðîâ 1
Àíäðåé Èâàíîâ 1
Äåÿí Ìóøåâ 1
Êðèñòîôúð Êðóìîâ 1
Ìàøà Ïåòêîâà 1
Ðóìåí Ñòîÿíîâ 1
Ìîíè Íàéäåíîâ 1
Ðåíåòà Õðèñòîçîâà 1
Grand Total 2102
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Причини за приемане на пациентите 
Основният брой приети пациенти в летния 

пиков период са, най-вече, млади неопитни ин-
дивиди, отпаднали от гнездата по една или друга 
причина. За 2010 г. техният брой е 450 от общо 
1046 приети пациенти. В зимния пиков период, 
най-голям е броят на простреляните животни.

Общо за 2010г, по честота на причините за 
приемането им, пациентите в Спасителния 

център са: паднали от гнезда, намерени извън 
естественото местообитание, внесени по програ-
ми за реинтродукция, пострадали в резултат на 
сблъсък с превозно средство, простреляни, излю-

пени в Спасителния център и т.н.

Най-често, животните, приемани в Центъра, са 
в много лошо състояние – с тежки фрактури вслед-

ствие на сблъсък с превозно средство, с огнестрелни 
рани, изгаряния от високоволтово електричество, сил-

но опаразитени, попаднали в петролни продукти и др.

За съжаление, не намаляват случаите с отровени животни. Това се случва най-често в периодите пре-
ди сеитба. Масово, земеделските стопани използват третирани семена, които, освен за семе, използват и в 

Причини за приемане на пациентите
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Ветеринарни грижи
След транспортирането на пациентите до Стара Загора, идва ред на ветеринарните специалисти да се 

погрижат първо за спасяването на живота им и след това за възстановяването им. Множество манипулации, 
прегледи, диагностициране, хирургични интервенции и рентгенографии съпътстват лечението на всеки 

един от нашите пациенти. При някои животни процесът на 
лечение и цялостна рехабилитация може да продължи и повече 
от 6–8 месеца. През този период, в зависимост от случая, с 
пациентите често възникват множество усложнения, свързани 
най-вече с дивият им произход и шокът от попадането им в 
плен. В повечето случаи, това затруднява значително лечението 
и усложнява престоя им в Спасителния център.

Видове състояния на пациентите

Пациенти по видове назначена терапия
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Връщане в природата 
Преди да бъдат набелязани местата 

за връщане в природата на успешно 
преминалите лечение и/или рехабилитация 
животни, специалистите на Центъра 
съгласуват дейностите си с РИОСВ - 
Стара Загора. Критериите за подбиране на 
местата са, основно, защитени територии с 
наличие на охрана и условия за наблюдение 
на върнатите животни в процеса на 
адаптацията им към новите условия на 
живот. Всички птици се маркират със 
специални пръстени, предоставени от 
Българската Орнитологична Централа. 
През 2010г с такива пръстени са маркирани 
322 върнати в природата птици. 

От тази година можем да се похвалим и с изобретяването и прилагането 
на напълно нов метод за връщане в природата на малки щъркелчета, 
паднали от гнездата и доотгледани в Спасителния център. Методът 
представлява поставяне на порастналите щъркелчета в изградени от 
нас гнезда в подходяща местност и използва привързаността им към 
гнездото. Младите щъркели през деня слизат да се хранят в богатите блата 
и ливади наоколо, а вечер се връщат да нощуват в гнездата. Независимо 
от факта, че нямат родители, те се държат заедно като едно семейство и 
когато настъпи периодът на есенния прелет, се присъединяват към някое 
от прелитащите ята и отлитат на юг.  

Райони на пускане на животни през 2010 година
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борбата си с гризачите. В не малко от случаите, различните препарати се 
предозират, с цел по-ефективно унищожаване на полевките и други гри-
зачи. Резултатът от тези действия, най-често, е масово отравяне на зър-
ноядни и хищни птици.

Друга тревожна тенденция в последните години е и зачестяването на 
случаите на отглеждане на диви и защитени видове в домашни условия. 
В някои от случаите става въпрос не за умишлено, а по-скоро, случайно 
намиране на бедстващи животни, но за съжаление, трайното опитомява-
не е пагубно за голяма част от животните. 

Що се отнася до отстрела на защитени видове, ситуацията е особено 
тревожна. С всяка изми-
нала година в Спасител-
ния център постъпват все 
повече животни с огнестрелни рани, а, особено при 
птиците, процентът на цялостно възстановяване след 
такова нараняване, е твърде нисък. Въпреки действа-
щите Европейски споразумения и редица регламен-
ти, ловците-бракониери безконтролно продължават 
отстрела на всякакви животни. Забелязва се продъл-
жаването, а дори и задълбочаването на негативното 
отношение към хищните птици. Макар и напълно не-
законно, бракониерите отстрелват грабливите птици 
просто за удоволствие.



Размножителна програма 

Въпреки високият процент излекувани и 
върнати в природата животни, не малка част 
от тях остават трайно увредени и не могат 
да живеят самостоятелно в дивата природа. 
Много от тези животни се адаптират за бъдещо 
волиерно отглеждане, а част от тях се включват и 
в размножителната програма на Центъра. По този 
начин, от негодните за връщане в дивата природа 
родители, се получава поколение от напълно здрави 
индивиди, които биват пускани на свобода. През 
изминалата 2010г имахме успех в размножаването 
на бухалите, щъркелите, керкенезите и забулените 
сови.   
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Противодействие на престъпленията срещу диви животни, конфискации и 
взаимодействие с институции и граждани

От 2003г., съгласно заповед РД-242/14.03.2003г. на Минис-
търа на околната среда и водите, Спасителният център за диви 
животни е обявен за специализирано звено, което да оказва 
съдействие на държавни институции, прилагащи действащото  
природозащитно законодателство. Основните закони, 
свързани с тази дейност, са Законът за лова и опазване на 
дивеча (ЗЛОД) и Законът за биологичното разнообразие (ЗБР) 
в глави III и IV (Опазване на растителни и животински видове 
и Търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна). 

Освен прекият прием на конфискувани животни и части 
от тях, екипът на Центъра е важен консултант при сложните 
случаи. Голяма част от животните биват задържани по 
граничните пунктове, на улицата, по републиканската пътна 
мрежа, в частни колекции, зоопаркове и частни домове. 

Много често сигналите преминават или са насочени към екипа на Спасителния 
център или Зелени Балкани, от където се препращат към специализираните органи 
на ДАГ, РИОСВ и др. При по-специализирани случаи се използват консултанти на 
Спасителния център, които със съдействието на полицията аранжират покупката 
на даден защитен вид и участват в цялостната логистика по случаите. След това, 
административно, освен прекият прием на конфискуваните животни, екипът на 
Спасителния център е важен свидетел в съдебната зала, където, нерядко, случаите, 
свързани с природозащитни дейности биват подценявани и омаловажавани. Самият 
прием на пациенти след намесата на специализираните институции е сложен и 
бавен процес. Някои от делата се бавят повече от година или дори две, а през това 
време животните или части от тях трябва да бъдат обслужвани и опазвани. Най-
често случаите са свързани с хищни, пойни птици и сухоземни костенурки.

 
За периода 1992–2010г. в Спасителния център са постъпили 265 такива пациенти. 

За 2010г. най-интересният такъв случай бе предотвратяването износа на 2 птици 
от изключително редкия за България вид ястребов орел (Hieraaetus fasciatus) от 
служители на ГКПП Ферибот Видин. Птиците бяха с фалшиви придружителни 
документи. За момента, случаят е предоставен на прокуратурата в гр.Видин и се 
очаква започването на съдебно дело срещу нарушителя.

Природозащитен статус и динамика на приемане на пациентите през годината 
Основната част от постъпващите пациенти са животни с висок консервационен статус. 

Почти всички приети животни фигурират в Приложение 3 на Закона за биологичното 
разнообразие и Бернската Конвенция, а част от видовете са включени и в конвенциите 
CITES, BONN и Световният Червен Списък на IUCN. 

По-голям брой от пострадалите животни 
постъпват през летния (юни–август) и зимния 
(октомври–януари) сезони. Средната честота на 
приемани пациенти е около 3–4 животни дневно. 
Тези пикове, както и в предходни години, съвпадат с 
размножителния период на птиците и откриването на 
ловния сезон за дребен местен и прелетен дивеч в края 
на календарната година. 
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Програми за реинтродукция и рестокинг на силно застрашени или изчезнали видове птици

Възстановяване на белоглавия лешояд (Gyps fulvus) в Стара Планина

През 2010г, като част Плана за действие за възстановяване 
и опазване на лешоядите на Балканския полуостров, 
„Зелени Балкани” стартира мащабен 5-годишен проект 
„Възстановяване на едрите европейски лешояди в България” 
LIFE08 NAT/BG/278, финансиран от инструмента LIFE+ 
на Европейската Общност, Франкфуртското зооложко 
дружество (FZS) и Немската федерална агенция по околна 
среда (DBU). В рамките на проекта се предвижда внасянето 
на 150–200 белоглави лешояда (Gyps fulvus) от Испания, 
които да бъдат разселени от четири адаптационни волиери 
в Стара планина. 

Спасителният център играе ключова роля в проекта, 
като настанява и обгрижва птиците, внесени от Испания, 
преди пренасочването им към волиерите на терен и 
осигурява специализирана помощ за бедстващи лешояди, 
намерени след освобождаването им. 

В рамките на проекта бе изградена специализирана 
волиера, в която да бъдат отглеждани пристигналите 

лешояди. През юни 2010г. пристигна първата пратка от 31 белоглави лешояда, които месец по-
късно бяха маркирани с микрочипове, метални пръстени, крилометки и съответстващи PVC-
пръстени и разпределени между четирите адаптационни волиери.

Освен това, двойката белоглави лешояди, дългогодишни пациенти на Спасителния център 
бе преместена в адаптационната волиера в Централен Балкан, за да се използват птиците като 
живи примамки за освободените лешояди. В същото време 
се надяваме, че промяната на околната среда ще стимулира 
птиците да се размножат успешно.

Екипът на Центъра оказа помощ на две бедстващи птици 
след първото координирано освобождаване през октомври 
2010г. Едната птица (K01) бе съборена от вятъра и открита 
от бдителни граждани в Сливен, а другата (K03) уловена от 
граждани край гр.Монтана и по-късно конфискувана от тях 
от екип на проекта, със съдействието на РИОСВ - Монтана. 

През ноември 2010г. екипът на Центъра извърши 
аутопсия на немаркиран белоглав лешояд, загинал от 
сблъсък с ветрогенератор край Калиакра, а през декември 
2010г. бе разследван случай на убит от електричество 
лешояд, маркиран с пръстен G34.

Дейностите по проекта продължават до 2012г.

СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ - Годишен отчет 2010 година
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Възстановяване на белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България
През 2010г. продължиха дейностите по програмата за реинтродукция на белошипата ветрушка в 

България. Този често срещан в миналото сокол, е изчезнал като гнездящ вид от България в началото на 60-те 
години. Основните причини, най–общо, са свързани с човешката дейност. През 2010г. бе спечелена първата 
награда по проект „Белошипата ветрушка – без минало, но с бъдеще“, финансиран от М-Тел Еко Грант. В 
рамките втория проект, финансиран от М-Тел, бяха реконструирани още размножителни клетки и закупени 
допълнителни специализирани инкубатори. През 2010г. продължи дейността по проект „Консервационни 
дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и 

царски орел, в основните им местообитания 
в България“, финансиран от Оперативна 
програма Околна среда (ОПОС), който, 
реално, стартира в края на 2009г. Една от трите 
дейности в него е свързана пряко с програмата 
- създаване на материална и генетична база 
за възстановяване на белошипата ветрушка 
и идентифициране на потенциални места за 
възстановяване на популациите и. Предстои 
още по-голямо разширение на базата на 
Центъра и адаптиране към размножаване 
на нови двойки ветрушки, увеличаване на 
хранителния ресурс и доставяне на 5 двойки 
птици от Испания, както и проучване на 
подходящи територии за последващо пускане 
на птици в природата.



Образователни и обществени кампании, семинари и посещения на центъра 
През 2010г. екипът на Центъра участва в поредица от 

образователни и обществени кампании. На територията на 
цялата страна доброволците на “Зелени Балкани” популяризираха 
различни дейности, свързани с опазването на природата. 
Организирани бяха кампании по темата за пострадали в резултат 
на човешкото влияние диви животни. 

Продължава ежедневното ни активно присъствие в електронни 
форуми, където взимаме отношение по теми свързани с лечение и 
рехабилитация на диви животни. Това повишава информираността 
на активните граждани относно проблемите на природозащитата 
в България и негативното въздействие на човека върху природата.

През 2010г през вратите на Центъра преминаха повече от 2000 
посетители, основно ученици, студенти, природозащитници, 
експерти от системата на МОСВ и НУГ и журналисти. Много 
туроператорски фирми, организиращи ученически екскурзии, 
включиха в офертите си Спасителния център като значимо 
място, което децата могат да посетят. Така Центърът се превърна 
в предпочитана дестинация на екскурзиите на ученици от цяла 
България. Тук, освен приятните емоции и срещите отблизо с 
пострадалите диви животни, децата имаха възможност да се 
запознаят с биологията на отделните видове, както и да научат 
съдбата на всеки един пациент и негативното влияние на човека 
върху природата. 

Много личности от обществения живот също посетиха 
Спасителния център. Наши гости бяха Министърът на околната 
среда и водите г-жа Нона Караджова, Кметът на Община Стара 
Загора проф.Танчев, Ректорът на „Тракийски университет” – 
Стара Загора, Областният управител на Стара Загора г-н Йордан 
Николов, посланикът на Тайван в Атина г-жа Елизабет Чу.

СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ - Годишен отчет 2010 година
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Възстановяване на ловния сокол (Falco cherrug) в България

През 2006 г. Централната лаборатория по обща екология (ЦЛОЕ) към Българската академия на науките, 
понастоящем Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ), стартира 4-годишно про-
учване върху състоянието и екологията на ловния сокол в България. В края на 2009г екип от български и 

чужди организации (Централна лаборатория по обща еколо-
гия, „Зелени Балкани”, International Wildlife Consultants, На-
ционален природонаучен музей, Институт по зоология към 
БАН, Helmholtz Centre for Environmental Research) излезе с 
документ, обсъждащ нуждата от реинтродукция на ловни 
соколи у нас и начините за осъществяването на подобен про-
ект. „Зелени Балкани” участва както в теренните проучвания, 
така и в разработката на частта по ex-situ мерки за опазване 
на вида – отглеждане и размножаване на птици в плен за въ-
веждането на тяхното поколение в природата. 

През 2010г., двама експерти от „Зелени Балкани”, един от 
ИБЕИ и един от НП „Централен Балкан”, участваха в между-
народна конференция за ловния сокол в Европа. 

„Зелени Балкани” и ИБЕИ осъществиха два проекта, 
свързани с опазването на ловния сокол в България и про-
грамата за реинтродукция на вида в НП „Централен Балкан”. 

Първият проект имаше за цел подобряване на условията за ловуване и хранителната база на вида, а 
вторият да оцени риска от токов удар за реинтродуцираните ловни соколи. 

Тази година започна и програмата за размножаване на ловни соколи в Спасителния център, със 
закупуването на две двойки от Европейската раса на вида, съвместно със Спация Уайдлайф. За-
почнато е и изграждането на специална размножителна волиера за ловните соколи, по модел на 
най-добрите развъдници в Европа. Предвижда се през 2011г по проекта за реинтродукция на ловни 
соколи в България да бъдат освободени в природата по специален метод (хакинг) 6 млади птици, 
които ще бъдат маркирани със сателитни предаватели, които ще позволят ежедневното проследя-
ване на техните движения и оцеляване. Проектът цели не само подпомагане на възстановяването 
на вида у нас, но и разкриване на скритите негативни фактори, който възпрепятстват естественото 
завръщане на вида в България. 



Доброволен труд
През 2010г. в ежедневната работа на Центъра се включиха основно доброволци 

от България. Това бяха ученици, студенти, работещи, както от Стара Загора, така и 
от други населени места. Представител на чужденците тази година беше единствено 
Грант Гарстка  (САЩ), бивш участник в Корпус на мира – България и наш активен 
доброволец. 

Да бъдеш доброволец на Спасителния център е не само интересно, но и доста 
отговорно. Доброволците дадоха своя ценен принос както в ежедневните грижи 
за пациентите – приготвяне на храна, хранене, почистване, наблюдение, така и 
в различните дейности по поддръжка на базата – косене на трева, залесяване, 
дезинфекция, градинарство и др. Общо 342 астрономически часа са положили над 30 
доброволци на възраст от 15 до 45 години.

Искрено благодарим на всички, дарили труда си за Спасителния център през 
2010г.: 

Александър Жанков Захариев, Александър Мечев, Божидар Пенев Величков, 
Виктория, Виолета Тодорова, Габриела Трифонова, Георги Димитров Делчев, Грант 
Гарстка, Делчо Русенов Делчев, Димка Иванова Боева, Д-р Бинева, Д-р Киркова, Д-р 
Костов, Д-р Петров, Д-р Слави Цеков, Екипът на „Ветеринарни клиники д-р Цеков“, 
Елена Кметова, Елена Стоева, Иван Иванов, Иван Руменов, Иглика, Илиян Стоев, Йорданка Стоянова 
Панайотова, Кремена Иванова Вълкова, Кристина Ангелова Таскова, Марин Стоев, Петър Генчев Петров, 
Радостин Георгиев Романов, Рафлин Саркисян, Румяна Иванова, Станимир, Стефан Тихомиров Милков, 
Стефани Димитрова Генчева, Таньо Марков, Теодора Веселинова Куцарова, Тони Иванова Русева, Християн 
Генов Маринов, Христо Ангелов Митев, Явор Маджаров, Яница Вангелова Костова, Христина Тасева.
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Медиите за нас 
Като организация, извършваща общественополезна дейност, свързана с помощ за нуждаещи се диви животни, 

Спасителният център е често популяризиран пред обществото чрез множество медийни изяви. Целта на тази 
наши изяви е не толкова придобиване на известност, колкото достигане чрез медиите до по широк кръг от хора, 
на които да въздействаме положително, в посока опазване на дивата природа и заобикалящата ни среда. В тази 
връзка, можем да се похвалим с това, че дейността на Центъра бе отразена повече от 150 пъти в телевизии, вестници 
и списания на регионално и национално ниво. Все по-голям дял от публикациите имат тези в национални медии. 

Публикации във видове медии
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Резултати от дейността на Спасителния център за диви животни
За периода януари–декември 2010г в Спасителния Център са постъпили 1046 

пострадали диви животни. След период на лечение и рехабилитация, 33% от пациентите 
са възстановени и върнати обратно в природата. Останалите са пренасочени към 
волиерно отглеждане или изходът от лечението за тях е завършил летално.

Динамиката на приетите пациенти по месеци, показва обособяването на различни 
периоди. Така, април-август е период на пухкавите бебета, които, по една или друга 
причина падат от гнездата си. Септември и октомври са месеците на мигрантите. Тези от 
тях, които не са успяли да натрупат достатъчно вещества и енергия за дългия прелетен 
път, често изпадат в беда и биват намерени изтощени. Октомври – януари е периодът 
на простреляните. Не е учудващо, че този период съвпада с ловния сезон и оттам идват и 
проблемите за дивите животни.        

Резултати от дейността за 2010 г.

Приети пациенти 1992 - 2010 г.
Обобщени резултати от дейноста на Центъра за 1992 - 2010 г.
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Финансиране
Осигуряването на финансиране за дейностите, които извършва Спасителен център за диви животни, е 

сложен и труден процес изискващ много енергия, време и търпение. Източниците на финансиране са много 
разнообразни, като дарения от лица и фирми, дарения от специализирани кампании, работа по различни 
проекти финансирани от международни донори, годишна издръжка, осигурена от ПУДООС при МОСВ. 
През 2010г. в Спасителния център бяха привлечени 234 330, 06 лв., представени детайлно в графиките.

Приходи привлечени в Спасителният център за 2010 г. - 234 330,06 лв. Разходи на Спасителният център за 2010 г. по категории
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Дарителски кампании
През 2010г проведохме няколко дарителски кампании с цел 

набиране на средства за дейността на Центъра. Традиционно, през 
цялата година, течеше осиновителната програма, чието начало 
бе положено през 2006г. Тя предлага осиновяване на пациент 
с трайни увреждания и с радост можем да кажем, че през 2010г 
бяха направени 67 осиновявания, в които взеха участие над 600 
дарителя. Сред тях са както индивидуални граждани, така и цели 
училищни класове, училища и фирми, а набраната сума достигна 
11810,50 лева. 

За втора поредна година Спасителният център беше 
включен в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“ 
на „Райфайзенбанк“, събрала над 35 каузи в областите 
Здравеопазване, Социална сфера, Опазване на околната среда, 
Култура и образование. С дарения за проекта на Центъра имаха 
възможност да се включат служители и клиенти на банката, а така 
също и симпатизанти на Спасителния център. По този начин, с 
помощта на „Райфайзенбанк” и нейните служители, както и от 
средства на външни дарители, нашият проект събра 10 409 лева, 
като общо 82 служители на банката подкрепиха нашата дейност, 
за което им благодарим. 

В същото време, служителите на „Лукрат“ и техните приятели 
„свиха гнездо“ в кампания за подкрепа на двойката керкенези 
в Центъра. Така, с много еуфория и ентусиазъм те успяха да 
подсигурят бъдещето на своите питомци и техните малки с над 

1000 събрани лева.
Още една дарителска кампания беше 

реализирана в края на 2010 година. С подкрепата 
на VIVACOM, за кампанията „Втори шанс за 
дивите животни” за два месеца в системата 
на DMS бяха събрани 3200 лева. След края на 
кампанията нашите приятели от мобилния 
оператор дариха още 2000 лева и така, общо 
събраната сума стана 5200 лева.

Тук е мястото да поздравим учениците 
от II СОУ „П.Р.Славейков” – Стара Загора 
за прекрасните мартенски и Коледен 
благотворителни базари, които организираха 
за седми пореден път, в подкрепа на двойката 
бухали в Центъра.

 Подобно на тях и нашите приятели от НУ 
„Любен Каравелов” – Нова Загора продължиха 
кампанията си „За нов полет с вятъра”, 
помагайки на царските орли Калин и Калина.



Благодарим на всички приятели на дивите животни, които ни подкрепиха:

Стефания Попова, Женя Тинчева, Диана Владева, XI д клас ГПЧ „Ромен Ролан“ - Стара Загора, Лариса 
Токова, Елица Стоянова, Паша Славова, ЧСОУ „Рьорих“, Мариета Георгиева, Найден Настов, ПМГ „Иван 
Вазов“ - Димитровград, Таня Писанова, Цветелина Демирева, Голдън травел, Ели Бахчеванова, Лилия 
Хаджийска, Радостина Стефанова, СОУ „Железник“ - Стара Загора, ОУ „Д. Хаджидеков“ - Пловдив, Лидия 
Пеева (НБУ), СОУ „Св. Кирил и Методий“ - Пловдив, ОУ Хр. Ботев Пловдив - Пловдив, Лора Димитрова, 
Боряна Кръстева, Витка Димитрова, Витка Димитрова, Лукрат, Сливия Кръстева, Анна Коевска, Златко 
Георгиев, Кирил Апостолов, Нина Колева, Преслава Терзиева, Сем. Наталия и Любомир Костови, Клуб за 
български народни танци „Акцент“, Гергана Николова и Алексай Лазаров, Яна Грозева, Интериор-И ООД, 
Павлин Неделчев, Лили и Иво Гушкови, Боряна и Добромира Петрови, Дария Манова, Марияна и Борис, 
Елена Шопова, Евгени Кънчев, Христина и Георги, Силвия Стефанова, Веселина и Дамян Касапови,  Ивета 
Попова, Милена Шиновска, Мадлен Борисова, Даниела Тахова, Радина Колева, Елисавета Йорданова, Евгени 
Кънчев, I в клас на НУ „Любен Каравелов“ - Нова Загора, Деница Йорданова, Симеон Георгиев, Златко 
Георгиев, Радослава Янева, Ангелина Апостолова, Калоян Коев, Любомир Панайотов, Димитър Енигбаров, 
СОУ „П.Р.Славейков” – Стара Загора

Донорство и партньори
Изказваме искрените си благодарности на всички, спомогнали за развитието на Спасителния център 

за диви животни на „Зелени Балкани“ и най-вече на:

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

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и 
водите – Стара Загора

Тракийски университет – Стара Загора

Професионална гимназия по ветеринарна ме-
дицина „Иван П. Павлов“ – Стара Загора

Ветеринарни клиники Д-р Цеков

Парк за птици (Валсроде, Германия)

M-Teл ЕкоГрант

Фондация „Работилница за граждански 
инициативи“

Фондация „Помощ за благотворителността в 
България“

Български дарителски форум

Служителите на „Райфайзен банк“, под-
крепили ни чрез дарителската програма 
„Избери за да помогнеш“

Програма „Младежта в действие“ на Нацио-
нален център „Европейски младежки про-
грами и инициативи“ към МС (НЦЕМПИ)

Франкфуртското зоологическо дружество 
(Германия)

Фондация за опазване на черния лешояд 
(Испания)

Немска федерална агенция по околна сре-
да (DBU)
 
Център за развъждане на хищни птици 
(Уелс, Великобритания)

Програма LIFE+ на Европейската общност 
(EU) 

Зоопарк Злин (Чехия) 

Програма за малки проекти (ПМП) на Гло-
балният екологичен фонд (ГЕФ) 

Оперативна програма „Околна среда 2007 
– 2013“, Приоритетна оОс 3 (ОПОС) 

Посолство на Холандия програма МАТРА 

Виваком 

Лукрат 

Модна агенция „ВИЗАЖ“ 

СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ - Годишен отчет 2010 година



           Финансов отчет на 
“ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ” за  2010 
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