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ДЕЙНОСТИ НА “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ” ПРЕЗ 2016 Г.
Настоящият отчет представлява сборен отчет на дейностите на СНЦ “Зелени Балкани” и СНЦ
“Зелени Балкани – Стара Загора”, които са част от Федерация на природозащитни сдружения
“Зелени Балкани”. Отчетът представя дейността на двете организации за 2016 година по
проекти и направления.
І. ПРОЕКТИ И ДОНОРИ
През 2016 г. ФПС “Зелени Балкани” работи по изпълнението на следните проекти:
СНЦ „Зелени Балкани":
•
„Дългосрочна консервация на популацията на световно застрашената червеногуша
гъска в основните й зимовища в света“, финансиран от EURONATUR, EAF;
•
„Екологични проучвания в Черно море с участието на обществеността“ (BLACK SEA
WATCH), финансиран по Програма „Диалог за гражданско общество между ЕС и Турция“ ;
•
„Опазване на белия щъркел чрез преки консервационни мерки и създаване на местни
капацитети”, с финансиране от фондация EuroNatur – Германия, CICONIA -Лихтенщайн;
•
„Възстановяване на влажна ливада в Белозем“, финансиран от фондация EuroNatur –
Германия, CICONIA -Лихтенщайн;
•
„Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и
крайбрежни лагуни“, със средства от Финансовия механизъм LIFE+ на ЕК;
•
"Последната чаплова колония в Тракия. Възстановяване на смесени чаплови колонии в
поречието на р. Марица.", финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.”;
•
„Изработване на план за управление на ЗЗ „Язовир Конуш”, финансиран от ОП „Околна
среда 2007-2013 г.”;
•
„Гражданска подкрепа за проучване на китоподобните в българската акватория на
Черно море“, финансиран от ФМ на ЕИП (EEA);
•
„Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“,
финансиран от ФМ на ЕИП (EEA);
•
„Провеждане на програма за проучвателен мониторинг за оценка на натиска и
въздействието на рибовъдството върху повърхностните водни тела и актуализация на
програмата от мерки в плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район“,
финансиран от ФМ на ЕИП (EEA);

СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“:
• "Ежегодна издръжка на Спасителен център за диви животни (рехабилитация,
размножаване и връщане в природата на редки животни) гр. Ст. Загора, за периода 2016
г.", финансиран от ПУДООС;
• „Светло бъдеще за черния лешояд в България“, съфинансиран от финансовия механизъм
LIFE на Европейската Общност;
• ,,По-голям шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България - Възстановяване на
белошипата ветрушка”, съфинансиран от финансовия механизъм LIFE+ на Европейската
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Общност;
„Реинтродукция на ловния сокол в България” - финансиран от International Wildlife
Consultants (UK) Ltd. и Агенцията по околна среда на Абу Даби (Environment Agency – Abu
Dhabi) и Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund;
„Да върнем ловния сокол в България”, финансиран от ЗАД „Армеец”;
„Изграждане на експертен капацитет за проучване и опазване на прилепите в България “,
финансиран от ФМ на ЕИП (EEA);
,,Дългосрочни консервационни мерки за опазването на световно застрашените царски
орел и египетски лешояд, както и на други приоритетни видове в ЮИ България” – царски
Орел II (Сакар);
„Популяризиране на Балканския Зелен пояс“, финансиран от фондация EuroNatur,
Германия;
„Подобряване на условията за загнездване на черни лешояди“, финансирана от „Сокотаб“
ЕООД;
"По-голям шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България", награден от
Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на природното и културното
наследство на България - 2016;
“Опазване на египетския лешояд в България“, финансиран от Общината на град Прага
„Млади ветеринари в помощ на ранената дива природа“, Мтел Екогрант

ПРЕЗ 2016 Г. ДЕЙНОСТИТЕ НА ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ СА ПОДКРЕПЕНИ ОТ:
•
Финансов механизъм LIFE на Европейската Общност;
•
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС);
•
ЗАД „Армеец”;
•
Фондация „Европейско природно наследство” - Германия (EURONATUR);
•
Фондация Ciconia;
•
International Wildlife Consultants (UK) Ltd;
•
Агенция по околна среда на Абу Даби (Environment Agency - Abu Dhabi);
•
Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund
•
Българо-Британско Дружество;
•
Община Прага;
•
Холандски зоопарк STICHTING WILDLIFE
•
ЕТ „Клима Димитър Димитров“;
•
Зоологическата градина на град Прага;
•
Тракийски университет гр.Стара Загора;
•
Професионална гимназия по ветеринарна медицина „И.П. Павлов“ гр.Стара Загора;
•
Фондация помощ за благотворителността в България;
•
Contur Global;
•
Toner Stream;
•
Mtel еко грант;
•
ФМ на ЕИП (EEA);
•
Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на природното и културното
наследство на България - 2016;
•
„Сокотаб“ ЕООД;
•
Програма „Диалог за гражданско общество между ЕС и Турция“.
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ІІ. КОНСЕРВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
През 2016 г. организациите продължиха своята работа по основните програмни направления
и дългогодишни консервационни програми.
1. КОНСЕРВАЦИЯ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ И
ГОРИ
1.1. ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО
Поморийско езеро е един от приоритетните райони на работа на “Зелени Балкани”.
Опазването на една от най-значимите влажни зони по Черноморското крайбрежие е
обект на дългогодишна консервационна програма, стартирала през 1996 г. През годините
организацията привлече и инвестира огромни средства и усилия за опазване на
уникалното биоразнообразие на езерото и за предотвратяване на неговото застрояване.

През 2016 г. Зелени Балкани продължи изпълнението на дейности по стартиралия през
2011 г. проект MC SALT „Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски
солници и крайбрежни лагуни” LIFE10 NAT/IT/256. Проектът е международен и се осъществява
в партньорство с Паркове „Делтата на По“ и „Молентарджиус“ (Италия) и „Камарг“, „Тур дьо
Валат“ и „Сален Груп“ (Франция). Целта му е опазването на местообитания и видове птици,
обект на защита на Директивите за птиците и местообитания на ЕС в общо 10 защитени зони в
Италия, Франция и България. Целевата зона за проекта в България е Поморийско езеро и гр.
Поморие.
През 2016 г. мониторингът на гнездящите птици показа заемане на изготвените по
проекта платформи и острови от речни рибарки, саблеклюни и белочели рибарки (последните
два вида са регистрирани за първи път да гнездят върху платформите от създаването им през
2013 г.). В началото и средата на май беше регистрирано загнездване на голяма смесена
колония на големия остров в Поморийско езеро, но поради безпокойство от сърфисти
местообитанието беше напуснато и гривестите рибарки (вероятно част от колонията) се
преместиха на стария по-малък остров, разположен в южния край на лагуната пред
посетителски център Поморийско езеро и Музея на солта. Подадените сигнали до
компетентните органи не доведоха до решаване на проблема и през цялата година
нарушенията продължаваха. Размножителният сезон на птиците беше компрометиран поради
липсата на контрол върху спазване на режимите в защитената зона. Въпреки
разпространената информация до медии и социалните мрежи, институциите не отреагираха и
нарушенията продължиха.
През 2016г. продължи работата за отстраняване на инвазивния вид – аморфа, който
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измества местните растителни съобщества на езерото. През тази година бе приложен нов
метод за премахване на аморфа чрез локално третиране с хербицида глифозат.
Бяха завършени двата стратегически документа – „Насоки за смекчаване на
негативното въздействие от жълтокраката чайка върху редки видове водолюбиви птици“ и
„Модел за управление на солници“. Преведени и публикувани са български версии.
Закупените в рамките на проекта велосипеди бяха ползвани от посетителите на
Поморийско езеро през летния сезон.

Допълнително по направлението:
През цялата изминала година Посетителският център на Поморийско езеро, продължи
да изпълнява основната си мисия – да информира посетителите за природното наследство
запазено в Поморийско езеро и да възпитава отговорно отношение към защитените
територии и природата като цяло. През годината Центърът бе посетен от над 2000 души от
България, Русия, Англия, Германия и редица други страни.
Допълнително по темата, свързана с Черноморското крайбрежие бе изпълнен още
един проект – "Екологични проучвания в Черно море с участието на обществеността"
(BLACK SEA WATCH) с донор – Програма „Диалог за гражданско общество между ЕС и Турция“.
Дейностите са осъществени в района на българското Черноморско крайбрежие. Партньор е
турската фондация TUDAV, която изпълнява дейности по проекта на територията на Турция в
района от Европейското и западното крайбрежие на Черно море.
При осъществяване на проекта бе изготвен Списък на видовете (определител на
черноморска флора и фауна – над 160 вида) на 3 езика - български, английски и турски.
Изготвено бе безплатно мобилно приложение BLACK SEA WATCH (за Android и iphone)
налично в Google Play и Appstore. Създаден бе уебсайт BLACKSEAWATCH.ORG. Има над 200
регистрирани потребители, които са подали над 100 одобрени наблюдения. Добавени са нови
11 вида към Списъка с видове.

Публикувана е детска книжка „Приключенията на Мерием и Фани“ с тираж 1000 бр.,
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отпечатани са дипляна за проекта – 4000 бр., шапки – 200 бр., тениски – 300 бр. Проведен бе
обучителен семинар за учители и други заинтересовани страни с участието на над 40
участника от целия черноморски регион. Регистрирана е масова смъртност на млади муткури,
изхвърлени по българското и турското крайбрежие на Черно море.

1.2. ЯЗОВИР КОНУШ
Консервационните и възстановителни дейности на яз. Конуш се извършваха по проект
"Последната чаплова колония в Тракия. Възстановяване на смесени чаплови колонии в
поречието на р. Марица.", финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. Проектът
предвижда серия от мерки за поддържане на язовира, с цел запазване на съществуващата до
него чаплова колония, поддържане на хидрологичния режим и на биоразнообразието на
обекта.
За осъществяване на охраната на колонията и защитената зона, през 2016 г. бе
довършена и ремонтирана част от източната ограда, с което бяха прекратени навлизанията на
хора и домашни животни.
Членовете на екипа полагат грижи за преждевременно напусналите гнездата малки,
паднали на земята. През изминалия гнездови период бяха отгледани и освободени 32 птици,
от които 24 нощни и 8 малки бели чапли. По-малкото количество паднали от гнездата птици
се дължи на липсата на силни бури през изминалия гнездови период. Работата по отглеждане
на волиерните птици е непрекъсната, като основно се състои в изхранване на птиците с
прясна плевелна риба (с дневна дажба 9 кг.). Извършваме санитарни дейности за борба с
паразити, като през периода на два пъти бяха дезинфекцирани клетките и птиците. Продължи
работата по довършване на волиерата. Бяха извършени насипни работи на дъното на
волиерата и оформяне на централната колона. Беше довършена системата за
водоснабдяване. Направихме геодезично заснемане на параметрите и дълбочината на
езерото, както и на отводнителното съоръжение (савака), изкопан е канала за полагане на
тръбите за източване на волиерното езеро. Работата по изграждането на волиерното езеро
ще продължи и през следващата година.

"Изработване и приемане на План за управление на защитена зона “Язовир Конуш” с
цел на проект „Изработване на план за управление на ЗЗ „Язовир Конуш”, финансиран от ОП
„Околна среда 2007-2013 г.”
През май и юни осъществихме всички консултации за съгласуване на Плана.
Общественото обсъждане проведохме на 21 юли 2016 г.
Въпреки че Планът беше напълно готов и съгласуван още през август, той непрестанно
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се детайлизираше и променяше по изискванията на експертите от МОСВ. Основното
несъгласие с екипа на проекта се състоеше в нежеланието на експертите да разрешат
зониране и режими извън границите на защитената територия. Спецификата на дейностите и
режимите налага подобно зониране. В крайна сметка успяхме да убедим представителите на
МОСВ във важността на това зониране и получихме разрешение от МОСВ то да бъде
регламентирано в Плана за управление, който се очаква да бъде окончателно одобрен през
2017 г.

По направлението:
На Язовир Конуш се реализира идеята ни, за съвместното развитие на стопанска
дейност за производство и улов на риба, съчетано с поддържането на чапловата колония и
биоразнообразието като цяло. Успехът на стопанската дейност, основната част от която е
отглеждането на риба е ключово за бъдещето на защитената зона, тъй като това е
единственият начин за устойчиво управление. Все още в това направление имаме сериозни
проблеми, като най-значимият от тях е охраната на рибата.
1.3. СРЕДНО-ЗИМНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА ВОДОЛЮБИВИТЕ ПТИЦИ
Среднозимното преброяване на водолюбивите птици е международна инициатива,
организирана от Wetlands International. Целта на преброяването е установяване на
тенденциите в числеността на популациите на водолюбивите птици. Това от своя
страна е отправна точка за планирането на мерки за тяхното опазване.
През 2016 г. преброяването се провежда съвместно с представители на Регионалните
инспекции по околната среда и водите и Басейновите дирекции, Дирекцията на Национален
парк „Централен Балкан” и Българската орнитологична централа към ИБЕИ - БАН, колеги от
други НПО. Данните от преброяването са представителни, а методиката е в съответствие с
изискванията на Изпълнителната агенция по околна среда и Националната система за
мониторинг на биологичното разнообразие. Установяването на числеността, динамиката на
популацията на зимуващите в България водолюбиви птици, както и влажните зони, които
обитават са от голямо значение за определяне на мерките за тяхното опазване.
През 2016 г. екипи на Сдружението отчетоха числеността на водолюбивите птици в
следните водоеми Дуранкулашко, Шабленско и Поморийско езеро, язовири Копринка,
Овчарица, Розов кладенец, Конуш, Малко Шарково, Жребчево, реките Марица и Тунджа.
Поради лоши атмосферни условия (дъжд и мъгли) се счита, че резултатите бяха
непредставителни. Въпреки това, те бяха въведени в Орнитологичната база данни на Зелени
Балкани и предоставени на националните институции.
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2. ГОРИ
Българските гори са едни от най-ценните природни ресурси на страната ни. Още при
самото си създаване Зелени Балкани идентифицира опазването и устойчивото управление на
горите като един от основните си приоритети и сфери на действие. Този проблем е
изключително наболял през последните години. За неговото трайно решаване е необходима
сериозна държавна политика и траен ангажимент на управляващите за решаване на
проблемите на сектора и устойчиво управление на горите.
За съжаление, през последните години Зелени Балкани не разполага с целево
финансиране и експертен потенциал, за да отговори на важността на проблема и да
продължи активно целевата си работа за разследване на закононарушения, разследвания на
сигнали и други дейности, важни за опазване на горите. Въпреки това, експерти на
Сдружението участваха в националната работна група за изготвяне на „Национален стандарт
за устойчиво управление на гори (FSC)“ и според възможностите си осъществи експертна
подкрепа на граждани и популяризира редица граждански кампании, насочени към
разследване на бракониерство в горите. Организацията също така подкрепи общите действия
на Коалиция „За да остане природа в България“ по опазване на горите, свързани с
противодействие на порочни практики, борба с бракониерството и подобряване на
законодателството за опазване на горите.

3. КОНСЕРВАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕДКИ И ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ И ТЕХНИТЕ
МЕСТООБИТАНИЯ
3.1. ЛЕШОЯДИ
Дейностите за опазване на лешоядите през 2016 г. основно бяха осъществени в
рамките на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE14 NAT/BG/649. Той обединява
усилията на пет основни партньора от четири европейски страни – Зелени Балкани – Стара
Загора и Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) от България, Фондацията за опазване на
лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и Euronatur от Германия.
Проектът предвижда възстановяването на черния лешояд в България, с внасяне и
освобождаване на птици от Испания, подобряване на условията за гнездене и хранителната
база, подпомагане на местните животновъди, намаляване на заплахите и развитие на
националните капацитети.

Проектът бе официално открит на среща, проведена на 22.01.2016 г. в София, където
бяха представени предвидените подготвителни, преки консервационни дейности, дейности
по мониторинг, публичност и разпространение.
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Работата по проекта стартира с разработването на различни полеви форми и
протоколи, необходими за дейностите на терен, реализирани в България и Испания.
Предвидена е оценка на животновъдството в целевите райони. За целта бе
разработена и разпространена анкета, насочена към местни власти и институции, както и към
частни стопани, за събиране на информация за броя и вида на домашните животни, чиито
трупове биха били потенциална хранителна база за лешоядите.
В рамките на дейностите, насочени към проучване, оценка и овладяване на проблема с
използването на отрови в дивата природа нашите чуждестранни партньори разработиха
работна версия на Проучване за дейностите за борба с отровите в България, и протоколи за
анализиране на проби от отровени животни (съответно за живи и мъртви такива). Екипът на
Спасителния център за диви животни, както и членовете на полевия екип бяха запознати с
методологията. Въз основа на изготвената методика бяха събрани общо 11 проби за
токсикологичен анализ, които да бъдат изпратени в специализирани лаборатории в Испания.
Проби бяха насочени и към български лаборатории, както и към специалисти, работещи в
областта на анализа на олово и др. тежки метали.
Неделима част от проекта е предприемането на мерки за премахването и на други
негативни фактори, като например опасните необезопасени електропроводи, които често
причиняват смъртта на лешоядите. В рамките на мерките по ограничаване на смъртността,
причинена от необезопасени електропроводи, бяха разработени протоколи и започна
теренната работа за идентифициране на опасните линии и стълбове. Близо 2000 стълба бяха
обходени и картирани, с оглед на това да бъдат идентифицирани най-опасните от тях. В
района на Котел 63 стълба бяха маркирани и за тях беше изготвен специален доклад от
ФДФФ, който бе внесен в EVN. Разработена бе работна версия на Стратегия за изкуствено
подхранване, както и полеви протоколи към нея, които бяха разпространени за коментари
сред партньорите по проект.
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Като част от подобряване на местообитанията на лешоядите, в проекта е предвидено
създаването на „агро-силво-пасторални комплекси“, подобни на местообитанията в Испания,
където популацията на черните лешояди е успешно възстановена. За целта бяха закупени
общо 47 ха земи от партньора ни по проекта (ФДФФ) - основно в района на Тича и Котел в
Източна Стара планина.
Проектът предвижда също така подобряване на капацитета на Спасителния център за
приемане, настаняване и рехабилитиране на лешояди – както бедстващи, така и такива,
преминаващи през него за кратък карантинен период. В Спасителния център за диви животни
започна реконструирането на съоръжения и волиери, които ще бъдат използвани за
настаняването на черни и белоглави лешояди, внесени от Испания, както и за
рехабилитирането на птици, пострадали по някакви причини в дивата природа и лекувани в
Спасителния център за диви животни.

Четири от съществуващите волиери за лешояди бяха разширени от 8 метра дължина
на 12 метра, което увеличи общата им площ от 48 до 72 кв.м. Реконструирана беше
специалната „карантинна волиера“, в която става настаняването на птиците, внесени от
Испания. Изградено бе миячно помещение с площ от 30 кв.м., както и специална хладилна
камера, която позволява съхранението на големи парчета трупно месо, нужно за изхранване
на лешоядите в Спасителния център.
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Общо 10 лешояда бяха настанени за лечение и рехабилитация, след различни
проблеми – от отравяне до изтощение. През отчетния период бяха извършени и 5 аутопсии на
лешояди, открити мъртви в дивата природа, което е важно за идентифицирането на точните
причини за настъпването на смъртта и съответно – за предприемането на адекватни мерки за
премахване на негативните фактори и заплахите за лешоядите.

Проектът предвижда и серия от дейности на територията на Испания, реазирани от
испанските партньори. Дейностите са свързани с провеждане на мониторинг на колониите на
черни лешояди, събиране на бедстващи малки, паднали от гнездата при първите им опити за
летене, успешното им рехабилитиране и подготовката им за пращане в България, за целите на
нашата програма за реинтродукция. Между партньорите по проекта от JE и VCF бяха
проведени няколко координационни срещи, за да се дискутира и планира как да протече
събирането и пращането на бедстващи и рехабилитирани черни лешояди към България. С
AMUS в Екстрамадура, Испания, беше подписан договор за настаняването на 40-60 белоглави
и 48 черни лешояда и изграждането на волиера за настаняването им.
През отчетния период общо 4 белоглави лешояда бяха предоставени като дарение от
различни зоопаркове, сред които AllwetterZoo Munster и Wilhelma Zoo, Щутгарт. 4 други птици
бяха предложени като дарение от Barcelona Zoo и Zoo Zlin, но не можаха да бъдат изпратени в
България, в рамките на годината, поради наличието на забрана за внос на птици, свързана с
птичия грип.

Общо 56 765 кг храна бяха доставени от организациите, партньори по проекта - на
местата за изкуствено подхранване, намиращи се в Централен Балкан, Сините камъни и
Котленска планина. Като резултат от положените усилия, черни лешояди бяха привлечени и
заснети от фотокапаните в Източна Стара планина, Врачански Балкан и Кресненското дефиле.
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Проектът предвижда и редица дейности за подобряване на хабитатните условия и
хранителната база за лешоядите и поощряване на местните животновъди и въвличането им в
дейности за опазване на лешоядите. Бяха засадени общо 930 борови фиданки на местата,
където ще бъдат пускани черни лешояди, с цел да се подобрят в бъдеще условията за
загнездването им.

Бяха създадени две убежища (с площ 6 ха всяко) за размножаване на елени лопатари и
общо 11 животни бяха закупени от ФДФФ и пуснати в тях, с оглед на това да се подобри
хранителната база за лешоядите в целевите райони.
През 2016 г. бяха почистени, около 220 ха пасища, с помощта на специално закупено
по проекта оборудване.
Бяха закупени и основно ремонтирани два обора за крави и овце в района на
Ивайловград (с. Пелевун). Бяха закупени общо 250 овце и 42 крави с оглед на това да се
подобри хранителната база и да се поощри развитието на животновъдството в района на
Пелевун – Източни Родопи.

През 2016 г. 145 лалугера бяха освободени в района на Котленска планина SPA (от
ФДФФ – партньори по проекта) и 32 в района на Сините камъни SPA от Зелени Балкани. Като
част от дейностите беше създадено Сдружение на животновъдите в районите на
реинтродукция на лешоядите. Членовете на Сдружението декларираха своята готовност да
подпомагат дейностите за опазване на лешоядите в района и да изнасят мъртвите си животни
на определените от екипа на Зелени Балкани места за подхранване. Закупен бе специален
камион за превоз на животни, който да бъде предоставян на животновъдите от Сдружението
за техните цели, срещу ангажимента им да участват в дейностите за опазване на лешоядите.
Те от своя страна занесоха на местата за подхранване общо три тона храна.
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Съгласно планираните дейности по мониторинг, в Испания нашите колеги и партньори
разработиха полева форма, където бяха описани и въведени в база данни множество гнезда.
У нас бяха закупени 150 пръстени от подсилен метал за маркиране на гарвани и бе разработен
дизайна на крилометки за гарвани и лешояди, които заедно с пръстените за лешояди ще
бъдат поръчани през идната година, когато ще започне и маркирането на птиците.
Спрямо предвидените дейности по публичност и разпространение, бе създадена
интернет страница на проекта: www.greenbalkans.org/vulturesback, както и аудио-визуален
архив, който да бъде използван за популяризиране на дейностите за опазване на лешоядите.
Екипът на проекта участва в редица публични и информационни събития и международни
експертни срещи и конференции, насочени към популяризиране и опазване на лешоядите и
биоразнообразието като цяло.
В резултат от работата по проекта, свързана с възстановяване на белоглавите лешояди
в България, през 2016 г., са сформирани общо 6 малки колонии с 24 гнездящи двойки в трите
целеви територии на проекта, където се освобождават белоглави лешояди от 2010 г., а
именно – Врачански Балкан, Кресненското дефиле и Източна Стара планина (Сините камъни
/Котел). Размножителният сезон завърши с 5 успешно отгледани малки в Източна Стара
планина (Сливен/Котел), 4 във Врачански Балкан и 2 в Кресненския пролом/Пирин. С това
считаме видът за успешно възстановен в Стара планина и Пирин. Заедно с новосформираните
двойки белоглави лешояди и тези от дивата популация на вида в Източни Родопи, броят на
размножаващите се двойки в страната вече е над 100 двойки, а територията му на обитание
се е увеличила с около 200 %. Екипът на Зелени Балкани, ФДФФ и ДЗХП отбеляза събитието с
международна кампания, като малките лешоядчета бяха кръстени на колеги и експерти от 8
европейски страни, а посланиците на 4 държави получиха почетни грамоти.

6 млади птици бяха маркирани с крилометки, преди излитането от гнезда в Източна
Стара планина. За първи път бяха маркирани белоглави лешояди с предаватели на литовската
компания Ornitela, за да се тества тяхната ефективност преди да бъдат маркирани с тях черни
лешояди.
По направлението:
През 2016-та година в Министерството на околната среда и водите бе внесена
редакция на Националните планове за действие за опазването на белоглав, черен и брадат
лешояд. Трите документа бяха внесени още през 2015 г. в МОСВ, но бяха върнати със
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забележки. След известно забавяне, коментарите бяха взети предвид и коригираните версии
бяха повторно внесени за одобрение.
По отношение на брадатите лешояди 2016 г. бе забележителна. След извършена
реконструкция на волиерата и първите копулации на двойката през предходните години, се
стигна и до първите снесени яйца и излюпени малки (две) за повече от 60 години насам в
България! Двете млади птици (както и техните родители) са част от Европейската програма за
защитени видове (EEP) за брадати лешояди, координирана от нашите колеги от Фондацията
за опазване на лешоядите. Не е възможно да освободим лешоядчетата в България, защото
биха били единствените брадати лешояди на Балканите, освен това са и братя.

Понеже това е първото поколение на тази двойка, кръвта, която малките носят, е важна
за оцеляването на дивата популация на вида в Европа, ето защо и двете бяха пренасочени за
размножителни програми в специализирани центрове в Австрия и Франция. На Хан,
първородното, се падна да бъде транспортиран до Зоопарк Амневил, Франция. Второто малко
отпътува за австрийския специализиран център за размножаване на брадати лешояди
„Ричард Фауст“, край Виена, Австрия, за да бъде доотгледано от приемни родители.

В рамките на проект „Опазване на египетския лешояд в България“, финансиран от
Общината на град Прага, през 2016 г. бе изградена площадка за изкуствено подхранване в
района на с. Партизани, Източна Стара планина. Мястото на площадката бе избрано след
внимателни теренни проучвания и тестови подхранвания, серия от координационни срещи и
получени разрешителни от Североизточното държавно горско предприятие и Държавно
горско стопанство Цонево. Изградената площадка е с обиколка от около 120-130 м, оградена с
вкопана ограда с височина 170 м и електропастир, захранван със слънчев панел. На
територията на площадката са изградени място за водопой и баня и пясъчник. След
завършване на площадката ще продължат подхранванията там.
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2.2. ЦАРСКИ ОРЕЛ
Дейностите по дългосрочната ни консервационна програма и през 2016 г. бяха
насочени към опазване, подпомагане и проучване на националната популация на вида,
директна охрана и изкуствено подхранване на отделни гнездящи двойки, залесяване на
дървесни видове, подходящи за гнездене на царски орли, образователни и информационни
дейности. Те са финансирани основно в рамките на проект: “Дългосрочни мерки за защита на
световно-застрашения вид царски орел (Aquila heliaca) в райони на неговото разпространение
на Балканския полуостров”.
В изпълнението на дейностите по проекта през 2016 г. участват повече от 30 служители
и доброволци на Зелени Балкани. Също така са привлечени и различни младежи участващи в
стажантската програма на Спасителния център за диви животни и ученици от местни училища.
Много важна подкрепа е оказана от местни и регионални държавни и общински структури,
местни стейхолдъри – фермери, ловци и др.
Дейностите бяха осъществявани в района на Югоизточна България в обхвата на
няколко Защитени зони от Натура 2000, и съседните на тях територии. Зоните са обявени и
според двете Директиви на ЕС – Директивата за птиците - Сакар BG0002021, Западна
Странджа и Дервентски възвишения и Директивата за опазване на местообитанията - Сакар
BG0000212 и Ждрелото на река Тунджа BG0000217. Територията е в обхвата на българската
част от Европейския Зелен Пояс в граничната територия на България и Турция. Този обширен
регион е най – важния за опазването на царския орел (Aquila heliaca) в страната.

През 2016 г. продължи отглеждането на стадото каракачански коне, от 18 животни,
които се използват за екстензивно пашуване и управление на местообитания на царски орел и
белошипа ветрушка. Животните се отглеждат свободно целогодишно, като се поддържат в
същия брой.
Паралелно с тези дейности са извършвани и наблюдения и мониторинг на популацията
на царските орли в района.
И през 2016 г. Спасителният център продължава да оказва квалифицирана ветеринарно
медицинска помощ за царските орли. Също така в Центъра са осигурени места за
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размножаване на царски орли, които са настанени в Центъра за дълъг период. Въпреки че
размножаването в ex-situ условия на царските орли е сложен процес, екипът полага усилия да
се създадат необходимите условия за размножаване, като това вероятно ще се случи през
следващите години. През 2016 г. стартира планирането за изграждането на специализирана
волиера за размножаване на царски орли в изкуствени условия.
2.3. ЛОВЕН СОКОЛ
Работата на Зелени Балкани за опазване на ловния сокол
през 2016 г. се изпълнява основно в рамките на проект „Ловен
сокол в България – изследване и опазване”. Проектът се финансира
от Mohamed bin Zayed SPECIES CONSERVATION FUND и Environment
Agency – Abu Dhabi.
Допълнителен принос за програмата са и средствата,
привлечени от ЗАД „Армеец“, осигурени като част от инициативата
„Да върнем ловния сокол в България”. Петдесет стотинки от всяка
сключена полица „Каско на МПС” се даряват в подкрепа на
инициативата на Зелени Балкани за възстановяване на популацията
на ловния сокол в България. По този начин, със съдействието на
Компанията, десетки хиляди български граждани подкрепят
работата ни за завръщането на този изчезнал вид.

Концепцията ни за възстановяване на ловния сокол включва реализирането на
програма за ex-situ възстановяване на вида (размножаване в неволя и пускането на птици на
свобода), съчетано с дейности на терен за проучване състоянието на вида, подходящите
местообитания и хранителна база. В десетте размножителни клетки, с които разполагаме,
бяха сформирани общо осем двойки, които отгледаха девет малки. Общо 16 млади птици
бяха освободени чрез предварително подготвените адаптационни волиери, като част от
малките бяха закупени, а други дарени на проекта от Záchranná stanice pro zraněné živočichy na
Huslíku, Чехия и Фондация „Наука за природата“. Продължи работа на терен, където екипът
ни полагаше грижи за малките, настанени в специалните адаптационни клетки (хакове),
проследяваше
поведението на младите птици, подхранваше ги, охраняваше тях и
адаптационните клетки от бракониерски посегателства. Освен чрез пряко наблюдение,
хаковете бяха наблюдавани и чрез специализирани камери за видеонаблюдение, достъпни
чрез интерент до целия екип на проекта. В допълнение на това, за наблюдаване на ловните
соколи беше използван и дрон, с монтирана камера, което значително повиши качеството на
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събраните данни.

Неразделна част от процеса е и промяната на обществените нагласи и отношение, като
единствена гаранция за дългосрочното опазване на вида, като за целта активно се работеше с
обществеността на регионално и национално ниво.
2.4. БЕЛОШИПА ВЕТРУШКА
Дейностите за белошипата ветрушка през 2016 г. се осъществяват в рамките на проект
“По-голям шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България – Възстановяване на
белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360. Проектът цели подпомагане на популацията на
световно застрашената белошипа ветрушка в България, чрез преки консервационни мерки и
широко обществено участие. Дейностите са осъществени в района на защитените зони от
екологичната мрежа Натура 2000: ЗЗ „Сакар“, ЗЗ „Бяла река“ и ЗЗ „Крумовица“.

В периода 2013 – 2016 г. в природата бяха освободени 428 малки белошипи ветрушки,
като 142 от тях през 2016 г. Това са птици доставени от партньорите по проекта ДЕМА,
излюпени в Спасителния Център на Зелени Балкани или от родители размножаващи се на
свобода в новосъздадената колония. През периода продължи поддържането на
адаптационна клетка и Демонстрационен център за белошипата ветрушка в ЗЗ „Сакар”, както
и мониторинга и грижите за новосъздадената колония на вида в с. Левка (ЗЗ ,,Сакар“, част от
екологичната мрежа НАТУРА 2000). Сформираната колония продължаваше да укрепва. През
2016 г. тя се обитаваше от 25 – 30 птици, сформирани бяха 10 двойки, които снесоха 49 яйца. 9
двойки излюпиха 41 от тях и отглеждаха 33 малки, които излетяха самостоятелно. Продължи
поддържането на размножаваща се група в размножителния център на DEMA (Испания) –
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осигурени бяха 40 малки за транслокация и освобождаване през 2016 г. В природата бяха
освободени през Модула за освобождаване и адаптация на белошипи ветрушки в Сакар,
общо 103 малки (40 доставени от партньора по проекта ДЕМА и 63 от излюпените в
Спасителния Център на Зелени Балкани). Допълнително, бяха освободени и 2 диви птици
влезли в структури на Модула, където са уловени и маркирани.

Общо през 2016 г. в територия на колонията в с. Левка бяха регистрирани 58 различни
белошипи ветрушки, от които 15 от дивата популация немаркирани и 43 от освобождавани
през предишни години в рамките на проекта птици. Изключително ценно е привличането в
колонията на диви птици, което е показател за успешността и устойчивостта на дейностите.
От освободените през 2015 – 82 птици, през 2016 г. са се завърнали от зимуване 21
(минимум 26% оцеляемост на едногодишни птици).
През 2016 г. размножаващите се птици в Спасителния център за диви животни при
Зелени Балкани сформираха 22 двойки, които снесоха общо 105 яйца; при 19 от двойките се
излюпват 79 малки, от които успешно отгледани са 71 малки от 17 двойки. Допълнително 2
малки от естествената колония са доотгледани от приемни родители в СЦДЖ.
Със завръщането си през пролетта на 2016 г. две от маркираните с предаватели,
презимували птици ни разкриха пълния маршрут на прелета – над 4 000 км. до Африка и
обратно.

През 2016 г. със сателитни предаватели бяха екипирани 3 птици, които потвърдиха
местата на зимуване на балканската популация на вида в Африка, а именно: Чад и
приграничните райони на Нигер и Нигерия. Много интересно също така бе скитането на една
от птиците в следгнездовия сезон, до Карнобат и обратно.
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Мониторингът върху открита от Зелени Балкани колония на вида на територията на
„Лукойл Нефтохим Бургас” АД показва, че гнездящите двойки се запазват в стабилна, но ниска
численост (от 3 до 6 двойки).
В рамките на съвместната инициатива между Зелени Балкани и EVN България са
обезопасени над 200 стълба от електроразпределителната мрежа. Това са рискови за птиците
стълбове, които са разположени на територията на защитени зони „Сакар“ (BG0002021),
„Бяла река“ (BG0002019) и „Крумовица“ (BG0002012), които са част от екологичната мрежа
НАТУРА 2000. Сътрудниците от Клиентските центрове на EVN България в Свиленград и
Крумовград монтираха изолации на опасни за птиците стълбове в района на проекта на
Зелени Балкани „Възстановяване на белошипата ветрушка“, като по този начин ще се осигурят
безопасни условия не само за белошипите ветрушки, но и други видове като царски орли,
египетски, черни и белоглави лешояди, щъркели и други птици, които често използват
елементите от електроразпределителната мрежа като места за кацане, почивка или дори
гнездене.

През 2016 г. продължи поддържането на размножаваща се група в Спасителния център
на Зелени Балкани.
През годината са почистени и поддържани 18,49 ха. пасища за подпомагане на
местните практики на пашуване за подобряване на местообитанието.
Проведено бе обществено обсъждане на Национален план за действие за белошипата
ветрушка, който бе внесен за утвърждаване в МОСВ.
Изготвени и разпространени бяха информационни материали за опазване и
подпомагане на белошипата ветрушка и нейните местообитания: тениски – 606 броя;
подлистници – 500 броя; фактшийт за Демонстрационния център в Защитена зона Сакар;
подлистници – 500 – фактшийт, представящ дейностите по проекта; брошура – 2000 броя;
пирамидка календар за 2016 г.; папки – 880 броя за дейностите по проекта; информационна
дипляна – 600 броя;, календар пирамидка за 2017 г.; дипляна – 1000 броя - представяща
дейностите по проекта на български и английски.
През годината продължи проучването на най-близките колонии на вида в Гърция,
провеждането на интерактивна образователна програма и мобилизиране на широка
обществена подкрепа, изграждането на мрежа от експерти за обмен на информация и
експертиза. И през 2016 г. отбелязахме Деня на белошипата ветрушка в Модула за
освобождаване в с. Левка, с участието на множество деца от училищата в Свиленград, село
Левка и Ивайловград. Заедно с тях бяха реализирани различни образователни дейности –
информационни лекции, уроци, младежки лагер и дейности на открито, участие във
викторини.
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Демонстрационният център в с. Левка приема през 2016г. редовно посетители - 1100 от
тях през 2016 г. Колонията в Левка е включена в маршрутите на няколко компании, развиващи
специализиран орнито-туризъм.
През 2016 г. бе проведена изключително мащабна и престижна международна работна
среща в Пловдив за опазването на белошипата ветрушка, на която бе домакин Зелени
Балкани. В срещата участваха над 50 експерти от 11 държави и 28 различни организации.
Подробна информация е представена по долу.
2.5. ЧЕРВЕНОГУША ГЪСКА
През 2016 г. дейностите за опазването на вида се осъществяват по проект
„Дългосрочна консервация на популацията на световно застрашената червеногуша гъска
в основните й зимовища в света“. Целта на настоящия проект е опазването на вида в
основните му зимни местообитания чрез осигуряване на възможности за хранене,
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намаляване на безпокойството и предотвратяване на бракониерството. За това в
периода 2003 – 2007 г. Зелени Балкани закупиха 103,46 ха земеделски земи в района на
Северна Добруджа, за да се създаде „зона за сигурност” в района на езерата Шабла и
Дуранкулак, което да гарантира спокойно хранене на гъските през зимата.

Сключен бе нов договор за аренда на част от земите, собственост на Зелени Балкани в
района на проекта.
През годината продължи мониторинга на зимуващата популация в района на езерата
Шабла и Дуранкулак (на всеки две седмици в периода ноември-март), бяха направени опити
за улов и маркиране на червеногуши гъски – за съжаление безуспешни. Събрана бе
информация за численостите на зимуващите птици през годината в периода януари – март и
ноември – декември. Най-висока численост бе отчетена през януари - 10 000 и декември –
9500 червеногуши гъски.

Проведени бяха няколко информационни кампании сред ученици в района на
Приморска Добруджа, направени бяха презентации и терени наблюдения с над 40 ученика в
района на Шабленско езеро.
Разпространен бе издадения за вида календар за 2016 г.
2.6. БЯЛ ЩЪРКЕЛ
През 2016 г. за опазването на вида се работеше основно чрез изпълнението на
следните проекти: „Опазване на белия щъркел чрез преки консервационни мерки и
повишаване на местния капацитет” и „Възстановяване на влажна ливада в Белозем“, и двата
финансирани от EuroNatur – Германия и CICONIA – Лихтенщайн. Дейностите по проектите се
развиваха в с. Белозем.
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За да бъде снижен риска от оплитане със сезал в щъркеловите гнезда, доброволци на
Зелени Балкани от Спасителния център за диви животни извършиха почистване на всички
достъпни гнезда в с. Белозем. От тях бяха събрани над 70 чувала с най-различни боклуци. В
резултат на почистването, за разлика от предходните години, през размножителния период
на 2016 г. не бе констатирано нито едно оплетено или наранено малко.
Чрез маркирани със сателитни предаватели през предходни години щъркели бяха
проучвани миграционните пътища, местата за зимуване и гнездовата територия. Данните за
маркираните щъркели са достъпни на специално създадена за целта онлайн платформа
достъпна
за
публичността
http://greenbalkans.org/bg/Dvizhenieto_na_Beli_shtyrkeli_Ciconica_Ciconia_markirani_s_prototip
ni_GPS_GSM_predavateli-p5636-y .

По време на размножителния период от март до края на юли редовно бяха обхождани
съседните на Белозем села. Въпреки че в с. Чалъкови гнездящите двойки през 2016 г. се
увеличиха с две не бе наблюдаван маркиран щъркел от Белозем. В останалите села Болярино,
Шишманци, Опълченец и Манолско Конаре няма новосформирани двойки и не бяха
наблюдавани маркирани щъркели. За разлика от миналата година, когато в колонията в село
Белозем бяха наблюдавани 6 маркирани през предходни години щъркела, тази година те
бяха едва 3 с кодове: B0509, B0010 и B0062. Предполагаме че причина за това е високата
смъртност на щъркелите по време на миграция. От 5 маркирани щъркела от Зелени Балкани
през 2015 г., успешно завършиха своята миграция 3 (маркирани със сателитни предаватели).
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През гнездови сезон 2016 г. нашият екип успя да маркира 40 малки на покрива на
училище „Гео Милев“ с.Белозем.
В рамките на проекта бяха проведени две обучения за повишаване на капацитета за
мониторинг и опазване на белия щъркел в Белозем. В края на месец март се проведе
обучение на ученици от клуба по биология към училище „Гео Милев”, с. Белозем с цел
повишаване на капацитета за мониторинг и опазване на Белия щъркел.
Отново във връзка с изпълнението на първия проект („Опазване на белия щъркел чрез
преки консервационни мерки и повишаване на местния капацитет”), бяха проведени две
срещи с участието на представители от Зелени Балкани и електроразпределителното
дружество за планиране на дейностите по обезопасяване на две електропреносни трасета в
землището на с. Белозем.
На срещите бе постигнато споразумение за обезопасяването на предложените две
линии между селата Белозем и Чалъкови с дължина от близо 7 км. Проведени бяха
консултации с три фирми за доставка на изолатори за стълбовете, което доведе до значително
по-ниски цени за доставка на продуктите. През март електроразпределителното дружество
(EVN) стартира и дейностите по обезопасяване на двете трасета. Междувременно една
недействаща електропреносна линия в близост до предвидената за възстановяване влажна
ливада от Зелени Балкани бе премахната, което допълнително ще намали риска от сблъсъци
на птици в бъдеще. По инициатива на електроразпределителната компания в района на
с. Белозем бяха обезопасени още три електропреносни линии в близост до основните места
за хранене на щъркелите от колонията.
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Работата по втория проект - „Възстановяване на влажна ливада в Белозем“ - предвид
бавната процедура по отдаване на безвъзмездно право на ползване на общинска
собственост, започна веднага след подаването на проектното предложение. Зелени Балкани
депозирахме молба в общинска администрация за предоставяне на безвъзмездно право на
ползване на ливадата. През следващите няколко месеца имота премина през няколко
процедури, които са задължителни според българското законодателство и се извършват по
предложение на Кмета на общината чрез гласуване в Общинския съвет. Променен бе начина
на трайно ползване, вида собственост и на заседанието от 28.07.2016 г. на Общински съвет гр.
Раковски бе гласувано безвъзмездно предоставяне на правото на ползване на ливадата от
Зелени Балкани. Със заповед на кмета на община Раковски на 07.09.2016 г. бе сключен
договор между община Раковски и Зелени Балкани със срок на действие до 07.09.2026 г. и
възможност да бъде удължен с още 5 г. Паралелно с това проведохме няколко срещи с фирми
изпълнители относно възстановяването на ливадата. На 28.09.2016 г. бе сключен договор с
фирма „КОДИМИТ” за изпълнение на възстановителните дейности. През октомври стартираха
дейностите по възстановяване на ливадата. Направено бе геодезическо заснемане на имота,
след което започнаха възстановителните дейности.

Теренът бе почистен, излишните земни маси, натрупани през годините бяха
премахнати и терена бе заравнен. Отнет бе между 20 и 40 см почвен слой за да се достигне
естественото ниво на ливадата. Излишните земни маси бяха използвани за възстановяване на
разрушената дига и укрепване на имота. Изграден бе шлюз и бяха възстановени двете
захранващи връзки. Изградени бяха девет острова, които в бъдеще да осигурят места за
гнездене на редица видове птици. Обособено бе място за поставяне на укритие с малък воден
басейн. Сключен бе договор с ботаник, който да направи анализ на видовия състав на
характерните за района на с. Белозем влажни ливади, както и да направи препоръки за
тревните видове, които да се ползват при затревяване на ливадата. Закупен бе бинокъл.
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През 2016 г. бе спечелен още един проект за опазване на белия щъркел - „Опазване на
белия щъркел и създаване на условия за фото и орнито туризъм в района на Белозем.”,
финансиран от същите донори - EURONATUR Германия и CICONIA Лихтенщайн.
Основни дейности по проекта са:
1. Изграждане на укритие за фото и орнито туризъм;
2. Почистване на щъркелови гнезда;
3. Опръстеняване на млади щъркели и сателитно проследяване;
4. Мониторинг на резултатите от дейностите по проекта, а работата по тях ще започне
през 2017 г.
2.7. ПРИЛЕПИ
Основните дейности по направлението бяха извършени във връзка с проект BG03.SGS14 “Изграждане на експертен капацитет за събиране на данни за прилепите в България (важен
принос към Националната информационна система за мониторинг на биологичното
разнообразие)”. Основната му цел е да допринесе за разрешаването на ключов проблем,
свързан с опазването на прилепите в България, а именно липсата на достатъчен експертен
капацитет за тяхното проучване и опазване, а също така да допринесе за повишаване
експертизата на нови кадри, чрез което да се подобри качеството на данните, постъпващи в
ИАОС.
За постигане на целите на проекта бяха организирани две обучения за начинаещи
„прилепари“, в които взеха участие съответно 20 и 22-ма участника. На базата на получената
теоретична подготовка, участниците се включиха в дейности на терен, където имаха
възможността да придобият преки умения и знания за определяне на прилепите. По време на
теренните дейности на проекта бяха събрани данни за 36 подземни местообитания за
прилепите, както и 9 трансекти за къщички. По този начин те придобиха знания и за видовете,
обитаващи горски местообитания и за тези, обитаващи подземни. За целите на обучението на
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новите кадри е преиздаден „Определител на прилепите в Европа“ (в тираж 170 броя).
Определителят е предоставен на участниците в дейностите по проекта и други
заинтересовани лица. Проявилите интерес към прилепите взеха участие в „Обучение за
анализиране на звуците на прилепите“ (22 участника) с лектори. За повишаване на експертния
капацитет в страната за анализиране на звуците на прилепите, в рамките на проекта бе
разработено целево „Ръководство за определяне на звуците на прилепите“ (издадено в тираж
50). Изданието се разпространява , освен сред участниците в проекта и сред други
заинтересовани – биолози, теренни работници, студенти, ученици. Проектът даде
възможност, през 2016 г. да се проведе обща среща на „прилепарите“ в България – под
названието Семинар „Проучване и опазване на прилепите“. По време на срещата всички хора,
работещи за опазването на прилепите в страната имаха възможността да споделят своя опит и
дейности, както и да повишат своите знания и умения, благодарение на изнесените
презентации. С цел повишаване на обществената информираност и подкрепа за опазване на
прилепите, като част от проекта бяха издадени плакат (тираж 500), стикери (2500 бр.), 200 бр.
значки, които по атрактивен начин представят прилепите и призовават към тяхното опазване.
Допълнително за популяризирането на прилепите допринесоха проведените 10 представяния
пред студенти, ученици, на различни фестивали (по време на представянията бяха
идентифицирани и участниците в обученията и теренните дейности по проекта). За
популяризиране на прилепите бяха използвани и социалните мрежи и интернет. Общо над 75
публикации за прилепите бяха споделени на фейсбук профила „Светът на прилепите“ и този
на Зелени Балкани. Дейностите по проекта бяха отразени в близо 20 публикации, качени на
страницата на Зелени Балкани и специализирания сайт за опазване на прилепите, споделени
и на фейсбук групите по направлението. По този начин дейностите по проекта бяха широко
популяризирани.
По направлението извън проекта през 2016 г. година кампанията за Нощта на
прилепите се осъществи без целево финансиране, благодарение на ентусиазма на
доброволци от редица организации и институции. И през тази година кампанията бе
координира от Зелени Балкани. Нощта бе отбелязана в Благоевград (от Българска фондация
биоразнообразие и Регионалния исторически музей), в Русе (от Природонаучния музей с
аквариум), в Стара Загора (от Зелени Балкани и Държавна библиотека Захарий Княжевски), в
Пловдив (от Зелени Балкани и Природонаучния музей) и във Враца (от Дирекцията на
природен парк Врачански Балкан).
В периода 16 - 21 април 2016 г., представител на Зелени Балкани участва в 21 - вата
среща на Консултативния комитет на Споразумението за опазване на прилепите в Европа EUROBATS, проведена в Zandvoort aan Zee, Холандия., където участва в ролята на научен
консултант (заместник на Боян Петров като титулярен представител в Консултативния комитет
на EUROBATS).
През 2016 г. Зелени Балкани реализираха кампанията „Диви съседи“ - Дарителска
кампания, в помощ на защитените видове, обитаващи сградите. Кампанията бе насочена към
решаването на един от най-актуалните и сериозни проблеми, свързани с унищожаването на
защитени видове в национален мащаб, а именно – унищожаването на индивиди и техните
местообитанията им по време на мерките за енергийна ефективност и санирането на
сградите. Жилищните сгради се обитават от хиляди индивиди от защитени видове (бързолети,
прилепи, лястовици, други). За съжаление, при стартиране на Националната програма за
енергийна ефективност, наличието на защитени видове в сградите не е било съобразено. По
тази причина не са предвидени и мерки за тяхното безопасно извеждане, съобразяване на
сроковете или компенсаторни мерки за създаването на изкуствени убежища. Буквално хиляди
индивиди от защитени видове биват „зазиждани живи“ или прогонвани от убежищата си,
често по време на уязвимите за тях размножителен или зимен период. Така не само се
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нарушава Закона за биологичното разнообразие, но и се нанасят сериозни щети на
националните популации на редица видове. В същото време, това са изключително полезни
за хората животни, които се хранят с насекоми – много от които са вредители по селското и
горското стопанство. Намаляването на популациите им има пряк негативен ефект върху
качеството на живот на хората, цената на земеделската продукция и дори хранителните
продукти. Липсата на информация у хората за ползата от тези животни, за природозащитното
им значение и консервационния им статус, абдикирането на институциите от техните
задължения, както и липсата на национален регламент за опазването им, са едни от
причините за случващото се в момента.
Чрез серия от дейности, Кампанията ни бе насочена към разпространението на
информация за „дивите съседи“ на хората, въвличане на гражданите в идентифициране на
важните за тях сгради/местообитания, ангажиране на институциите, разработване на
национална методика, пилотно прилагане и популяризиране на мерки за опазването им.
Като част от кампанията, през 2016 г. бяха изработени общо 60 къщички за прилепи и
бързолети, които да бъдат монтирани на сгради.
Проведена беше широкомащабна информационна кампания във Фейсбук, с хаштаг
#ДивиСъседи, която да повиши информираността на хората за консервационното значение на
прилепи и бързолети, и за нуждата от тяхното опазване.
Осъществени бяха редица срещи с РИОСВ, Общини, МОСВ и държавната администрация
за промяна на регламентите, свързани със санирането.
Проведена беше сериозна кореспонденция с МОСВ, МРРБ, РИОСВ и Общини по темата.
Работата ще продължи и през 2017г., с цел промяна на нормативната база и трайно решаване
на проблема.
2.8. КИТОПОДОБНИ БОЗАЙНИЦИ
По темата бе работено основно в рамките на проект „Гражданска подкрепа за
проучване на черноморските китоподобни по българското крайбрежие“, осъществен чрез
ПРОГРАМА БГ03.ПМП на ФМ на ЕИП 2009-2014 г. Дейностите бяха осъществени в района на
българското Черноморско крайбрежие.

Основните дейности по проекта са:
- популяризиране на проучването и опазването на китоподобните в Черно море;
- провеждане на обучения на заинтересовани доброволци с цел повишаване на
националния капацитет и надграждане на НСМБР;
- провеждане на теренни проучвания с участието на доброволци и прилагане на
различни методи;
- провеждане на информационни събития по Черноморските градове;
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При изпълнението им бяха проведени 3 обучения с участието на нови 6 доброволци,
извършено бе проучване на цялата 12-милна зона на България в Черно море в рамките на 5
дни през месец май и по две проучвания (едно през април и едно през май) на акваторията на
ЗЗ Ропотамо и ЗЗ Странджа.

3. РАЗШИРЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ МРЕЖАТА ОТ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И
ПОДПОМАГАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАТУРА 2000 И НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА
Зелени Балкани е една от водещите организации, допринесли за изграждането на
Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България. Организацията на практика
идентифицира местата, които да бъдат включени в мрежата, като част от защитените обекти
по Директивата за местообитанията на ЕС. След като изигра ключова роля при определяне на
обхвата на мрежата НАТУРА 2000 (изграждайки на практика частта и по отношение на
местообитанията), организацията продължи работата си за устойчивото управление на
НАТУРА 2000 и на защитените зони.
Организацията участва съвместно с другите НПО от Коалиция „За да остане природа в
България“, в различни казуси и кампании, насочени към опазване на обектите от НАТУРА
2000, укрепването на мрежата, повишаването на обществената информираност за нея и
нормативната и защита.
Част от усилията ни е и работата по изготвянето и утвърждаването на ПУ на ЗЗ „Язовир
Конуш“ осъществено по проект „Изработване на план за управление на ЗЗ „Язовир Конуш”,
финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” (вж. съответната точка).
През 2016 г. бе осъществен (съвместно с партньорите по проекта от БФБ) и проектът
„Защита на биоразнообразието на Балканския полуостров – Засилване на сътрудничеството
по протежение на Балканския зелен пояс“, финансиран от EuroNatur.
Балканският зелен пояс обхваща планинските и полупланински райони, през които
минават границите на балканските държави. Поради характера на местообитанията и
особения им статут на гранични зони с ограничен достъп от близкото минало, те са запазили в
голяма степен естествения характер на местообитанията и богато биоразнообразие. В
България това са териториите по западната и южната ни граница, а целеви район по проекта
беше района на Източни Родопи и Сакар. Целите на проекта включваха:
- повишаване на разпознаваемостта на БЗП и знанието за важността на защитата на
биоразнообразието и екологичните мрежи в района и отвъд;
- подобряване на трансграничното сътрудничество по протежение на БЗП чрез
повишаване на регионалната подкрепа за инициативата и целите ѝ чрез
координиране на регионалните процеси с въвличане на местни партньорски
организации;
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-

подобряване на базата за взимане на решения и повишаване на вниманието към
биоразнообразието и защитените зони по протежение на БЗП.
Нашият дял от дейностите включваха организиране на фотоконкурс и отбелязване на
ден на Балканския зелен пояс. Над 65 снимки бяха оценявани за фотоконкурса. Най-добрите
от тях, заедно с художествени произведения от 16 различни автора бяха изложени на
специална изложба за Деня на БЗП – „Изложба в обора“, с. Левка. Българска снимка е втори
финалист в международния фотоконкурс на БЗП.

Зелени Балкани отбеляза 21-ви май - Европейски Ден на НАТУРА 2000 със серия от
събития. Отбелязването на значимата природозащитна дата започна на 19 май, когато в
Историческия музей в град Харманли, бе официално открита изложбата ,,Сакар – Земя на
съкровища“. Изложбата е част от дейностите по проекта на Зелени Балкани - ,,Възстановяване
на белошипата ветрушка” LIFE11 AT/BG/360, изпълняван с подкрепата на Програма LIFE на ЕС.
Събитието, организирано съвместно с Историческия музей бе, също и част от програмата ,,Ден
и нощ на музеите“. На откриването присъстваха деца и граждани на Харманли, които научиха
повече за своето значимо за природозащитата родно място. Планираме изложбата да остане
още дълго в музея, на разположение жителите и гостите на града. Същият ден Модулът за
освобождаване и адаптация на белошипи ветуршки в село Левка, бе посетен от
преподаватели, родители и ученици от 3-ти клас на ОУ ,,Иван Вазов“ - Свиленград. Гостите се
запознаха отблизо с живота на белошипите ветрушки в създадената от Зелени Балкани
колония на редките птици на територията на Защитени Зони ,,Сакар“ част от НАТУРА 2000 у
нас. На самата дата, 21-ви май, Модулът за освобождаване и адаптация на белошипи
ветуршки в село Левка бе посетен от по-малките възпитаници на ОУ ,,Иван Вазов“ –
Свиленград – второкласниците, придружени от техните преподаватели и родители. Те, както и
по-големите, при нас се запознаха отблизо с живота на белошипите ветрушки и научиха
повече за отбелязваната природозащитна дата. По-късно през дена на гости в Модула бяха
служители на EVN България, които научиха много нови неща не само за белошипата ветрушка,
но и за НАТУРА 2000 и нейната роля за опазване на видовете в Европа. Посещението бе по
инициатива на електроразпредилителната компания, която също се включи в отбелязването
на Деня на НАТУРА 2000. Екипът на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в
Стара Загора също отбеляза деня на НАТУРА 2000. На 21 май домакините от Центъра също
посрещнаха служители на EVN България, дошли специално да се запознаят с дейността му.
Малко по-късно на гости бяха и участници в коледната инициатива на Центъра „Един ден за
ранените диви животни“, които разгледаха двора, запознаха се с дейностите в амбулаторията
и реанимацията и имаха възможност да се снимат с някои от птиците в Центъра.
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III. ОПАЗВАНЕ “EX SITU” - СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ

Опазване на биоразнообразието “EX SITU” (извън естестевната среда) е едно от
основните направленията в нашата дейност, реализирано чрез Спасителния център за диви
животни. Центърът се е наложил като единствена по рода си институция за рехабилитация,
лечение, възстановяване и връщане в природата на бедстващи, редки и застрашени от
изчезване животни. Голяма част от дейността му се осъществява с доброволното съдействие
на стотици симпатизанти в цялата страна, а истинската ценност е значимата промяна в
мисленето на хората, докоснали се по една или друга причина до дейността на Центъра и
неговите пациенти.
Подробна информация за дейността на Спасителния център е представена в
ПРИЛОЖЕНИЕ към настоящия отчет.

IV. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ, МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ
По проект „Балкански зелен пояс“, екипът ни участва на среща на Балканския зелен
пояс на 13-16 април в Baile Herculane, Румъния. Подготвена бе и изложба – пленер в с. Левка
„Изложба в обора“ 26-29 септември.
По проект „Екологични проучвания в Черно море с участието на обществеността“,
екипът представи Програмата на Зелени Балкани за проучване и опазване на китоподобните в
Черно море по време на Деня на делфините в Констанца, Румъния. През август, участва във
форума на MedPAN в Танжер, Мароко. През декември, проведе Обучителен семинар за
учители и други заинтересовани страни с участието на над 40 участника от целия
черноморски регион - 20 октомври в Бургас. Партньорите от TUDAV участваха и представиха
проекта на международна конференция за комуникация на морските изследвания
CommOCEAN в Брюж, Белгия през декември.
По проект „Гражданска подкрепа за проучване на черноморските китоподобни по
българското крайбрежие“:
- експерт от Зелени Балкани участва в работната среща на ACCOBAMS за създаване на
критерии за ММО (наблюдатели за китоподобни по време на сеизмични проучвания), както и
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Годишната конференция на Европейското дружество за китоподобни, проведена в Мадейра
през март;
- представяне на проекта и мобилното приложение BLACKSEAWATCH по време на
международна конференция „Слушаме природата, даваме решения“, организирана от
МОСВ в София през октомври;
- участие в Обучение за проучване на китоподобните чрез различни методи
включително фото-идентификация и линейни трансекти, анализ на данни, проведено в
Констанца, Румъния през декември и водено от проф. Фил Хамънд от университет Сейнт
Андрюс, Шотландия.
По проект „Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и
крайбрежни лагуни LIFE10 NAT/IT/256“ - дейностите бяха представени на Международна
конференция за борба с инвазивните растителни видове, организирана от WWF Унгария в
Будапеща през месец април, а през месец декември е проведена заключителна среща по
проекта в гр. Комакио, Италия.
Екипът на проект ,,По-голям шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България
- Възстановяване на белошипата ветрушка”, LIFE11 NAT/BG/360, взе участие в Международна
конференция по Зоология и Зоонози, организирана от Катедра Зоология на Пловдивския
Университет "Паисий Хилендарски". Събитието се проведе от 26 до 28 октомври 2016 г. в
град Хисар. В Конференцията участваха представители на научни институции,
неправителствени организации и държавни структури от България, Гърция, Сърбия, Румъния и
други държави. Представителите на Зелени Балкани докладваха различни резултати и
подходи, които са използвани при възстановяването на белошипата ветрушка в България като
гнездящ вид. Основен фокус бе насочен към маркирането със сателитни предаватели на
белошипи ветрушки и проследяването на тяхната миграция до Африка и обратно.
Организирана от екипа бе и Международна среща, посветена на опазването на
белошипата ветрушка, която се проведе в Пловдив в периода от 4 до 8 октомври, с участието
на над 50 експерти от 11 държави и 28 различни организации. Събитието бе част от
специализиран проект, който се изпълнява от Зелени Балкани по Програма LIFE на
Европейския Съюз. Много от участниците представиха опита си от работа по приключили или
текущи LIFE проекти в техните страни. Представители на неправителствени, научни и
общински организации, и институции докладваха за статуса, и природозащитните мерки,
които се прилагат за опазването на редките соколчета в различните държави. Експерти от
Албания, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Македония, Сърбия, Украйна,
Франция, Хърватска, представиха работа си в изпълнението на природозащитни дейности,
подпомогнали съхраняването на редките птици и повишаване на тяхната численост.
Докладвано беше, също и състоянието на популацията в европейската част от Турция.
През април 2016 г. от екипа на проект Възстановяване на белошипата ветрушка, LIFE11
NAT/BG/360, съвместно с партньорите по проекта от EURONATUR, бяха проведени Работни
срещи с представители на NABU – една от водещите природозащитни организации в
Германия, както и с енерго доставчика MITNETZ, който оперира в района на биосферния
резерват Шпреевалд. Подобна експертна среща бе проведена и с компанията BSD от
Гросрьоорсдорф, която е специализирана в производството на различни типове изолации за
обезопасяване на електропреносната мрежа. Целта бе представителите на Зелени Балкани да
се запознаят на място с методите за обезопасяване на електропреносната мрежа, които се
използват за снижаване на смъртността при птиците в Германия.
На 17 ноември 2016 г. в София беше отбелязан Световният ден на Географските
информационни системи. За 18-та поредна година ЕСРИ България отбелязва
международното събитие, в партньорство с повече от 20 водещи организации от ГИС
общността в България. Над 500 представители на повече от 140 организации от централната и
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местната власт, бизнеса, неправителствените организации и академичната общност в страната
се включиха в най-големия ГИС форум у нас. Зелени Балкани, за поредна година, партнира на
провеждането на събитието и участва в неговото отбелязване. Географските информационни
системи се използват активно от природозащитниците при опазването и проучването на
редки и защитени видове. Например експерти на Зелени Балкани, работещи по проект
,,Възстановяване на белошипата ветрушка" LIFE11 NAT/BG/360, прилагат ГИС за картирането
на местообитанията на редките белошипи ветрушки, отразяват тяхната миграция и места за
зимуване. По подобен начин ГИС се използват от организацията и в много други
природозащитни дейности.
Спасителният център за диви животни на Зелени Балкани бе домакин на тридневна
международна среща на тема „Реинтродукция на хищните птици в Европа“. Гости бяха
водещи експерти в областта на реинтродукцията на изчезнали видове от цяла Европа –
Австрия, Испания, Италия, Великобритания, Германия, както и представители на български
организации, работещи в сферата. Срещата бе организирана в рамките на проект „Завръщане
на ловния сокол в България“, благодарение на финансовото съдействие на изследователската
и консервационна програма на Environment Agency – Abu Dhabi, изпълняван от Зелени
Балкани и International Wildlife Consultants (UK) Ltd.
През 2016 г. Зелени Балкани бе домакин на Годишната среща на експертите на
Фондацията за опазване на лешоядите (VCF), която се състоя през април 2016 г. Срещата
събра 16 членове на борда и персонал на Фондацията, които обсъдиха своите дейности и
проекти и настоящите и приоритетни проблеми пред опазването на лешоядите. По време на
престоя си в България, експертният екип посети СЦДЖ и Котленска планина, едно от местата
за освобождаване на лешояди.
Членове на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ участваха в Платформена среща
за отравянето на диви животни, която се проведе през май в Атина, Гърция, под
домакинството на WWF Greece и Hellenic Ornithological Society (HOS). Срещата събра
представители на 23 приключили или текущи проекти, финансирани от програмата LIFE от
осем страни, за да представят своите активности, опит , успехи и провали в борбата срещу
нелегалното използване на отрови.
Представители на Зелени Балкани посетиха и Годишната среща за брадати лешояди,
която се проведе през ноември 2016 в Nationalpark Hohe Tauern in Mittersill, Австрия.
Нашите участници имаха възможност да се срещнат с международни експерти в областта на
опазване на лешоядите и да обсъдят напредъка и предизвикателствата пред дейностите,
осъществявани в България.
На 12-ти и 13-ти октомври, Зелени Балкани взе участие в годишната среща на
организациите, изпълняващи проекти по Програма LIFE на Европейския Съюз в България.
Домакин на събитието бе проект ,,Горите на орела“, координиран от Изпълнителната агенция
по горите. Представители на различни организации, работещи по изпълнението на проекти,
по Програма LIFE, представиха своите текущи дейности и постигнати резултати.
Традиционната инициатива се осъществи за шести, пореден, път, като тази година срещата се
проведе в местността ,,Божура“ в Странджа планина.
В периода 29.06-03.07.2016 г. се проведе 13-та Годишна среща на Европейските села
на белия щъркел, чийто домакин беше унгарското село Наджибайом. Българското село на
щъркелите – Белозем беше представено от делегация, включваща кмета на селото, зам. кмета
на Община Раковски и експерт от Зелени Балкани. По време на срещата бяха представени
актуални дейности и събития от всяко село, включително постер сесия на текущи проекти.
Съвместните инициативи на Зелени Балкани с кметството и читалището в Белозем, насочени
към маркиране на щъркелите с цветни пръстени и сателитни предаватели, обезопасяването
на ел. преносната мрежа и почистване на гнездата на щъркелите от опасни материали
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получиха висока оценка от международната общност. Друго важно събитие беше
представянето на най-новото село на щъркелите - Порос в Гърция.
През 2016г. членове на екипа ни участваха в различни експертни комисии, като
например: Областната епизоотична комисия – Стара Загора, Басейнов съвет към Басейнова
дирекция Източнобеломорски район, Ловен съвет към РДГ Пловдив, Консултативен съвет по
опазване на горите – РДГ - Стара Загора, Работна група за обновяване на стандартните
формуляри за зоните от Натура 2000 към МОСВ и др.
V. ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМИРАНОСТ И АНГАЖИРАНОСТ
1.

ПУБЛИЧНИ КАМПАНИИ

През 2016г. продължи участието на екипа ни в различни публични кампании и събития
за повишаване на обществената информираност за опазване на биологичното разнообразие.
Сред тях:
Презентации за мобилно приложение и уебсайт Black sea watch – пред студенти от ПУ
"Паисий Хилендарски" гр. Пловдив в Царево, студенти от Бургаски университет, ученици от
Бургас, Варна, Каварна, Балчик, Поморие, Несебър
Беглика фест 2016г. И тази година, традиционно участвахме в събитието Беглика Фест.
Зелени Балкани участваха в „СЪТВОРЕНИЕТО“ на Фестивала: с информационен щанд,
благотворителното базарче на "Зелени Балкани и приятели", презентации за лешоядите и
Спасителния център и с освобождаването на 5 керкенеза, излюпени в Спасителния център за
диви животни...

Фестивал „Семе българско“
И тази година екипът на Зелени Балкани и проекти „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14
NAT/BG/649 и „Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360 взеха участие в
националния фестивал „Семе Българско“ в град Севлиево. За трета поредна година се
включихме заедно с най-активните ни доброволци. Фестивалът е насочен изцяло към
българското производство. На изложените щандове се предлагаха основно български
продукти – билки, семена, цветя и продукти от местни производители. Ние от своя страна
разказахме за нашата идея – подпомагане на българското производство и подкрепа за нашата
природа и нейните обитатели.
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Ден на влажните зони. През 2016 г. Зелени Балкани отбелязаха Деня на влажните зони
– в Раднево. Инициативата е съвместна с РИОСВ Стара Загора, Община Раднево и Еко клуба
на II ОУ „Св. Паисий Хилендарски“. Близо 30 деца, на възраст от 9 до 10 години, посетиха на
място язовира, където бяха запознати на достъпен език с Конвенцията за опазване на
влажните зони, със значението на язовир Овчарица и неговите пернати обитатели. За първи
път ръцете на младите природозащитници се докоснаха до професионална оптична техника и
помощна научна литература – оптични тръби, бинокли, полеви определители. С тяхна помощ
те надникнаха в трудното ежедневие на зимуващите в района видове птици, сравниха
видяното с цветните рисунки на подарените им книжки, образователни табла и дипляни. И не
на последно място – децата прекараха приятно и полезно времето си на открито. В Пловдив
отбелязахме Деня на влажните зони по традиционен начин – с наблюдението на птици и
информационна кампания край река Марица. Денят на влажните зони бе отбелязан и с
информационни дейности в Поморие.
Ден на Земята. На 22-ри април 2016 г. бе отбелязан Денят на Земята в Свиленград от
училище ,,Петър Берон“ с участието на Зелени Балкани. Инициативата бе подкрепена от
Лайънс Клуб Свилена – Свиленград. Зелени Балкани се включи в празника с импровизирания
щанд ,,Да съхраним изчезващите видове“, където децата подробно се запознаха с дейностите
по проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360, изпълняван с
подкрепата на Програма LIFE на Европейския Съюз. Изкуствени гнездилки, дом на ветрушките,
макети на птици в реален размер и техните яйца, рисуване на тениски с цветовете на
оперението на соколчетата приковаха вниманието на малките природолюбители –
Бероновци! Така природозащитниците от Зелени Балкани представиха методите, чрез които
екипът ни възстанови в страната един изчезнал до скоро вид. Времето, прекарано на открито
в парка, премина неусетно за участниците, които с нетърпение очакват следващата ни среща.
Денят на Земята бе отбелязан и в Пловдив, съвместно с РИОСВ – Пловдив.
Отбелязване на „Деня на Зеления пояс“. В рамките на проект „Възстановяване на
белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360 бяха проведени няколко публични събития. Денят
на Зеления пояс бе отбелязан в село Левка на 24.09.2016. Събитието беше посетено от около
четиридесет човека. В подготовката на събитието се включиха доброволци и служители на
Зелени Балкани. Като част от събитието беше организирана „Изложба в обора“ с авторски
творби на Минчо Тодоров, Таньо Павлов, Ина Валентинова, Йорданка Мишева, Владимир
Николов – Владето Ето, Яна Барзова, Мартиан Табаков и Петя Карпузова. Инициативата е част
от съвместен проект между Българска фондация Биоразнообразие, Зелени Балкани и
Евронатур (Германия) за популяризиране на Европейския Зелен пояс. Проведен е и
фотоконкурс по темата.
Изложбата "Голямото завръщане". На 22 април в Регионалния природонаучен музей,
Пловдив се състоя официално откриване на изложбата "Голямото завръщане".
В
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продължение на месец жителите и гостите на Пловдив имаха възможност да се запознаят с
експозицията, която е съорганизирана от Зелени Балкани, Организационния комитет на
Първата национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове в
България и Природонаучния музей, Пловдив. Като част от Изложбата за първи път в България
се прави опит да бъде показана връзката между изкуството, науката и опазването на дивата
природа. Изложбата, като част от един по-мащабен проект, има за цел да покаже именно
това. Тя съпътства Първата национална конференция по реинтродукция на консервационно
значими видове в България, която се проведе през месец ноември 2015 г. в Биологическия
факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Конференцията бе организирана благодарение на
съвместната работа на няколко държавни институции и неправителствени организации Софийски Университет "Св. Климент Охридски", федерация на природозащитни сдружения
"Зелени Балкани", "Фонд за дивата флора и фауна", издателство "Пенсофт" и национална
Художествена Академия. Събитието се проведе под патронажа на Министерство на Околната
среда и водите.
Изложба „Сакар – Земя на съкровища“. Опазването на царския орел е представено по
време на изложбата „Сакар – Земя на съкровища“, която е представена през месец януари
заедно с Общинския исторически музей в Свиленград.
Изложбата за червеногушата гъска бе експонирана през част от годината в
Националния природонаучен музей в Пловдив.
Посещение на Министъра на околната среда и водите в Спасителния център за диви
животни. На 5 юли министър Василева посети Спасителния център за диви животни на Зелени
Балкани, където взе участие в приготовленията на последните излюпени през годината
белошипи ветрушки по пътя им към Модула за адаптация и освобождаване в село Левка,
община Свиленград. По време на посещението си министър Василева разгледа волиерите за
размножаване на белошипи ветрушки, запозна се с дейностите на проект „Възстановяване на
белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360 и асистира при подготовката на Зара и Бургас, две
от десетте малки белошипи ветрушки, които в последствие поеха към село Левка.
Международно изложение „Природа, лов, риболов“ – през 2016 г. екипът ни участва
по традиция и в Международното изложение „Природа, лов, риболов“, проведено от 30-ти
март до 3-ти април в Международния панаир в Пловдив, където чрез информационен щанд
представихме дейността си и природозащитната идея.
Седмицата на гората през 2016 г. бе отбелязана от нас традиционно чрез практически
дейности, а именно залесявания в района на Сакар и Белозем с участието на граждани и
симпатизанти на организацията.
Нощта на прилепите през 2016г., въпреки липсата на целеви средства бе отбелязана от
ентусиазираните доброволци на Зелени Балкани в Пловдив и Стара Загора.
Десетки бяха представянията на дейностите на организацията, както и на целевите
видове, за които работим, пред деца, ученици, младежи, студенти и други граждани от
различни части на страната.
Фестивал на белия щъркел Белозем – ХІ Фестивал на Белия щъркел се проведе в
с. Белозем на 15 май 2016 г. За единадесети пореден път Кметство с. Белозем, НЧ „Просвета
1909 г.“ и Зелени Балкани бяха домакини на събитието, чиято основна цел е да популяризира
идеята за възможното хармонично съжителство на хората с дивата природа и да привлече
повече туристи към този живописен край. По време на тазгодишния фестивал посетителите
имаха възможност да посетят щандове за ръчно изработени сувенири и да опитат продукти от
местни производители в парка на Белия щъркел, да научат как се създава ферма за
калифорнийски червеи и био градинка за билки в двора на училището. Най-интересното
събитие тази година беше презентацията „Пътешествието на Белчо до Африка и обратно”.
Събитието включваше също така музикална програма - открита сцена в парка на Белия
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щъркел, наблюдение на колонията от щъркели, експозиция на Европейски села на Белия
щъркел, изложба на художници от Белозем, етнографска сбирка, възможност за включване
във „фотолов“и за снимка с щъркеловото семейство, футболен мач на ветерани от Белозем и
Зелени Балкани, разходка с екологичен транспорт.

През 2016г., съвместно с Басейнова дирекция Източнобеломорски район отбелязахме
Международния Ден на водата, с информационна кампания в Пловдив.
Денят на Черно море, бе отбелязан от Зелени Балкани, съвместно с МОСВ и Община
Бургас.
2.

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ
Европейски награди на Натура 2000. Проект ,,Възстановяване на белошипата
ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360 бе един от 24-те финалисти за наградата ,,НАТУРА 2000“ на
Европейската комисия през 2016 г. Общо четири български проекта са получили такава
висока оценка и са включени като финалисти за наградата в отделните категории. Пет са
финалистите в категорията „Трансгранично сътрудничество“, сред които и проектът на Зелени
Балкани, целящ възстановяването на белошипата ветрушка като гнездящ вид в страната. Екип
на проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360 бе сред участниците
на церемонията по връчване на наградите ,,НАТУРА 2000“ на Европейската Комисия и получи
официална грамота за участието си в конкурса.

Номинация за най-добър LIFE проект 2016 г.
На 31.05.2016 г. в рамките на „Зелената седмица”, в Брюксел бяха връчени наградите
на Европейската комисия за „Най-добър ЛАЙФ проект 2015“ в категорията „Природа“. След
отличените 27 проекта е и проекта на „Зелени Балкани – Стара Загора“ , Фонда за дивата
флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици - Завръщането на лешоядите в
България LIFE08 NAT/BG/278.
Наградите отличават най-ефективните и вдъхновяващи проекти, финансирани от
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програмата LIFE, в областта на опазването на природата и околната среда, чието реализиране
има силно положително въздействие върху качеството на живот на всички европейски
граждани.
Проектът "Завръщането на лешоядите в България" LIFE08 NAT/BG/278 се реализира в
периода 2010 - 2015г., в партньорство между „Зелени Балкани – Стара Загора“, Фонда за
дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици. Заедно осигурихме над 230
000 евро за изпълнение на проектните дейности и привлякохме над 666 100 евро европейско
финансиране – средства, използвани в обществена полза - за завръщането на тези редки
видове. Проектът бе подкрепен и от Франкфуртското зооложко дружество и Немската
федерална агенция по околна среда (DBU).
Признанието на ЕК е доказателство за високото качество на българските
проектопредложения и за техния реален принос за опазване на общоевропейското природно
наследство!
Награда на Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на природното и
културно наследство, 2016г.
Проектът „По-голям шанс за белошѝпата ветрушка (Falco naumanni) в България” LIFE11
NAT/BG/360 на Сдружение Зелени Балкани – Стара Загора, бе големият победител в
Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на природното и културно наследство
2016. Проектът е насочен към възстановяването на белошипата ветрушка в България, като
гнездящ вид птица и се изпълнява от Зелени Балкани по Програма LIFE на Европейския съюз.
Официалната церемония по награждаването се състоя на 8-ми декември в Слънчевата зала на
Националния исторически музей София, на която наградата на Зелени Балкани от 10 000 лв.,
грамота и почетен плакет, бяха връчени от г-н Филип Пфое, собственик и управител на МотоПфое и Димо Николов, управител на Мото-Пфое.

3.

ДАРИТЕЛСКИ КАМПАНИИ
През 2016г. с помощта на Фондация „Помощ за благотворителността в България“
продължи дарителската инициатива – благотворителен смс – DMS Орел. В рамките на
годината гражданите дариха чрез нея обща сума от 1963,30 лв.
През 2016г. Зелени Балкани имаха една кампания за дарителство по ведомост, от
служители на Контур Глобул, ТЕЦ 3, които дариха средства на стойност 6025,00 лв.
И през тази година продължи дарителската кампания на Спасителния център за диви
животни, в която се включиха общо 23 осиновители, дарили средства на стойност 4469,76 лв.
В допълнение на това, Спасителният център за диви животни получи дарения на стойност
10025,82 лв.
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4. РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ
Огромна част от дейностите на Зелени Балкани са свързани с работата с доброволци и
привличането на повече хора в преки природозащитни активности, за възпитание на
отношение и отговорност към опазването на околната среда. Доброволчеството е играло
основна роля в първите години от съществуването на организацията, помогнало е за
оцеляването ѝ, допринася и сега за изпълнение на редица преки консервационни дейности,
особено във важни направления, за които няма осигурено финансиране.
В края на 2016 г. започна проект "Студентски практики" на МОН. Студентите са от
Ветеринарно медицинския, Аграрния и Стопанския факултет на Тракийския университет.
Освен в ежедневните дейности в Спасителния център за диви животни и в работата по
проектите за реинтродукция на видове, по-голяма част от студентите участваха и в редица
дейности на терен, поддържане на пасища, инвентаризация на биоразнообразието, грижи за
домашни животни от стадата използвани в консервационни проекти.
Отделно над 30 доброволци, ученици от ПГВМ "И. П. Павлов" и студенти от Тракийския
университет в Стара Загора участваха активно в работата на Центъра през годината.
Над 15 доброволци взеха участие в проучванията за китоподобни – Полина Христова,
Андреана Дичева, Теодора Илиева, Константин Попов, Иван Камбуров, Мария Тарийска, Стоян
Николов, Милен Рашков, Петя Паприкова, Светла Далакчиева, Виктория Въчкова, Владимир
Беков, Николай Давидков, Таня Тренкова.
През 2016 г. успешно приключи проект „Платформа за популяризиране и качество на
образованието за устойчиво развитие“, финансиран от програмата за подкрепа на НПО по ФМ
на ЕИП, в който сдружението беше партньор наред с фондация Екоцентрик, фондация
ЕкоОбщност, сдружение "Клуб приятели на ПП Врачански Балкан", НЧ "Бъдеще сега 2006",
сдружение ГЕУМ и сдружение "Екомисия 21 век". В рамките на проекта успешно беше
създадена първата в България мрежа за неформално образование за устойчиво развитие
"Златен орех". Създадена е уеб-платформа и знак за качество със същото име.
Десетки други доброволци участваха в различните дейности на организацията.
Доброволен труд положиха и всички граждани ангажирали се с доставянето на пациенти в
Спасителния център за диви животни, разпространението на информация за Организацията,
въвеждането на информация в електронната база данни за биологичното разнообразие на
организацията, превод на новини и литература и много, много други дейности, за което
сърдечно им благодарим!
5. ИНТЕРНЕТ “ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО”, ЧЛЕНСТВО И ВРЪЗКА С ЧЛЕНОВЕТЕ И
СЪМИШЛЕНИЦИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
През 2016 г. Зелени Балкани продължи попълването на информацията в официалната
си интернет страница, както и в страниците по направления. През 2016 г. Организацията вече
има 9 тематични сайта по направления, сред които сайт на Спасителния център за диви
животни, сайтове за опазване на прилепите, китоподобните, хищните птици, НАТУРА 2000,
чаплите, червеногушата гъска, Поморийско езеро и Посетителския център на езерото.
В допълнение на това общо 12 различни сайта систематизират информацията по
актуални или наскоро приключили проекти на организацията. Сред тях са и два сайта/панела
за проследяване на маркирани със сателитни предаватели лешояди и щъркели, които
позволяват на заинтересованите да наблюдават движението на маркираните птици.
През 2016 г. социалната мрежа Фейсбук продължи да бъде основен инструмент за
разпространение на информация сред нашите съмишленици. Към края на годината
страницата има над 29830 членове и съмишленици, присъединили се към нея в рамките на 6
години от разкриването и през 2010 г. Фейсбук профилът на Спасителния център за диви
животни през 2016 г. има 11064 харесвания. Екипът ни положи усилия да отговаря
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своевременно на запитванията и сигналите, подадени на фейсбук профилите на
Организацията, както и да споделя различна информация, свързана не само с нашата работа,
но и с актуални публични кампании, проекти на партньорски организации и др. актуални
инициативи. През 2016 г. продължи поддържането на профила на Организацията в YouTube,
където представихме филмите, изработени от Зелени Балкани и различни видеоматериали,
свързани с дейността ни.
Въпреки отличните постигнати резултати отчитаме и някои слабости по отношение на
целите, поставени в рамките на екипа ни. Поради съкращаване на персонала ни, не всички
новини бяха преведени на английски език, поради което е възможно чуждестранните
потребители на сайта ни да пропускат част от актуалната информация. Липсата на специално
назначени отговорни лица не ни позволи да поддържаме постоянна актуализация на всички
раздели на сайта ни, като не успяхме да обновим информацията за многобройните ни нови
проекти, новите членове на екипа ни, промените в състава на УС, новите издания и пр. Не
можахме да попълним всички празнини по съществуващите вече над 10 сайта на
организацията по проекти/направления, като работата ни в тази насока ще продължи през
следващите години. Не са попълнени с информация тематичните ни страници за опазване на
хищните птици и за НАТУРА 2000. Не успяхме да реализираме поставената през 2011 г. цел и
да разширим и представителството си в Социалните мрежи, като обхванем нови такива и по
този начин подобрим и комуникацията с нашите съмишленици.
И през 2016 г. много членове и съмишленици на организацията допринесоха за
популярността на природозащитната идея като разпространяваха информация в личните си
профили в социалните мрежи, във форуми и блогове, за което им благодарим!
През 2016 г. продължи развитието на създадената през 2010 г. специализирана база
данни за контакти на Зелени Балкани. Понастоящем Базата данни съдържа над 11500
контакта на членове, съмишленици, партньори, медии и пр. Базата разполага с различни
приложения и функционалности, които облекчават връзката и комуникацията с членовете,
извеждането на статистики и разпространението на информация, като по този начин
значително се улесни работата ни и се повиши ефективността ѝ.
През 2016 г. заработи специализирано приложение към базата данни, насочено към
дарителите на организацията. Приложението има специална функционалност, която
позволява да се състави пълна картина за даренията на нашите привърженици, независимо
кога са били направени през годините и към кое направление или дарителска сметка са били
внесени. Модулът дава възможност също за отразяване на материални дарения, принос чрез
електронната дарителница на Организацията и др. Не на последно място, целта му е да се
улесни обратната връзка с дарителите.
6. МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ И РАБОТА С МЕДИИТЕ
Медиите са незаменим партньор на Зелени Балкани в популяризиране на
природозащитната идея. По тази причина, както и като неразделна част от концепцията ни за
прозрачност и публична отчетност при работата ни и през 2016 г. ние активно работихме с
медиите. Информация за всички дейности на организацията бе представяна на интернет
страницата ни и в социалната мрежа Фейсбук. За всяко по-значимо събитие или дейност бяха
разпространявани преслистове до регионални или национални медии, членове и
съмишленици. Представители на медиите бяха канени като преки участници в публични
кампании, теренни и образователни дейности.
Като резултат от активната ни работа за връзки с обществеността работата ни бе
широко отразена както в интернет пространството, така и в електронните и печатни медии на национално, регионално и международно ниво.
За съжаление през 2016 г., не можахме да проведем пълен медиен мониторинг по
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всичките ни направления и проекти. Издирени и съхранени бяха основно медийните изяви по
няколкото проекта, чийто административен капацитет позволява провеждането на медийния
мониторинг.
През 2016 г. в базата ни данни са съхранени 332 медийни изяви, от които 248 са в
различни уеб-сайтове. Най-голям “дял” имат отразяванията в интернет пространството (това
са откритите и съхранени интернет публикации, като броят им вероятно е доста по-голям).
Сред интернет сайтовете публикували информацията за дейността ни има такива на
информационни агенции, медии, страници „по интереси“, специализирани страници и пр.
Над 15 репортажа и предавания по националните и кабелни телевизии отразиха
работата на организацията. Над 16 статии във вестници и списания, както и над 20 репортажа
и участия в радиопредавания ни помогнаха да популяризираме природозащитните проблеми.
Сред най-отразяваните аспекти от работата ни бяха програмите за възстановяване на
белошипата ветрушка и лешоядите, както и дейността на Спасителния център за диви
животни.
Отзвук сред международните медии имаха няколко инициативи на Зелени Балкани,
сред които проекта ни за опазване на лешоядите, белошипата ветрушка и китоподобните
бозайници.
Използваме случая още веднъж да благодарим на всички журналисти, които с
отразяването на дейността ни, допринасят за популяризирането на природозащитната идея.
7. ПУБЛИКАЦИИ/ИЗДАНИЯ
По проект „Екологични проучвания в Черно море с участието на обществеността“ бяха
отпечатани: Дипляна за проекта – 4000 бр., Детска книжка „Приключенията на Мерием и
делфина Фани“ - 1000 бр., Списък на видовете в Черно море (определител) на 3 езика
(български, английски и турски), безплатно мобилно приложение BLACK SEA WATCH (за
Android и iphone) налично в Google Play и Appstorе.
В рамките на проект „Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски
солници и крайбрежни лагуни LIFE10 NAT/IT/256“ са изготвени и публикувани две
ръководства: „Насоки за смекчаване на негативното въздействие от жълтокраката чайка върху
редки видове водолюбиви птици“ и „Модел за управление на солници в екологичната мрежа
Натура 2000“.
По проект ,,По-голям шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България Възстановяване на белошипата ветрушка”, LIFE11 NAT/BG/360 бяха издадени: подлисници –
500 броя - фактшийт за Демонстрационния център в Защитена зона Сакар; подлисници – 500 фактшийт представящ дейностите по проекта; календар тип пирамидка за 2016 – 2000 бр.;
папки – 880 бр. за дейностите по проекта; информационна дипляна – 600 броя; календар
пирамидка за 2017г.; дипляна – 1000 броя, представяща дейностите по проекта на български
и английски.
Като част от Конференцията за реинтродукция на редки видове, Организацията ни
добринесе с издаването на книжка - Сборник с научните доклади, представени на
Конференцията.
По направлението за опазване на белия щъркел бяха издадени дипляна „Да опазим
щъркела! Да не оставяме сезал в полето!“ - 2000 бр., дипляна „Влажните ливади и пасища –
Земеделски земи с висока природна стойност“- 1000 бр., изработени са две информационни
табели.
По направлението за опазване на червеногушата гъска беше издаден календар за
Червеногушата гъска за 2016 г. - 1000 бр.
През 2016 г. като част от проект "Светло бъдеще за черния лешояд" LIFE14 NAT/BG/649,
бяха издадени пет вида стикери за черния лешояд, календар за 2017г., разделители –
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календари за 2017 г.
Като част от проектите ни за опазване на чапловите птици беше издадена брошура
„Чаплите на Тракия“ – тираж 500 бр. Изработени бяха видеофилм и кратък клип „Последната
чаплова колония…“ за колонията при язовир Конуш.
8. ПАРТНЬОРИ
Организациите и институциите, които ни гласуваха доверие през годините:
Международни и чуждестранни НПО, институции и организации:
Финансов механизъм LIFE към Европейската Общност
Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз
Фонд за действие “Европейска екологична мрежа” (EECONET Action fund)
Фонд за Европейско природно наследство (EURONATUR)
Глобален екологичен фонд – GEF
Световна банка
Световен фонд за дивата природа – World WildLife Fund - WWF с неговите международни
и национални организации: WWF International –Дунавско-карпатска програма, WWF –
Австрия, WWF – Германия - Институт по заливните гори, WWF – Гърция, WWF-Дания
Немското Федералното министерство на околната среда, природозащитата и
радиационната безопасност (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherhei)
Федералната Агенцията по околна среда - Германия / Federal Environment Agency Germany (Umwelt Bundes Amt - UBA)
Федерална Агенция за опазване на природата - Германия / Federal Agency for Nature
Conservation - Germany (Bundesamt für Naturschutz – BfN)
Германска Федерална Фондация за околна среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt - DBU)
Комитет срещу убийства на птици (Komitee gegen den Vogelmord e.V. (The society Against
Bird Huting)
Британски тръст доброволци за консервация (BTCV)
Франкфуртското зоологическо дружество (Frankfurt Zoological Society)
Лондонско зоологическо дружество
Фондация за опазване на черния лешояд (Black Vulture Conservation Foundation)
Фондация за опазване на лешоядите (Vulture Conservation Foundation)
Централна и източно европейска работна група за биологичното разнообразие (CEEweb
for Biodiversity)
Посолство на кралство Холандия в България - офиса на земеделското аташе
Посолство на Ирландия в България
Демократична комисия към посолството на САЩ в България
Посолство на кралство Испания в България
Международна природозащитна мрежа
Българо-британско дружество за приятелство
Milvus Group – Румъния
Дружество на екологистите в Македония (DEM)
EagleEye
Парк за птици Валсроде - Vogelpark Walsrode Fonds GmbH
Фондацията на Парка за птици – Валсроде
International Wildlife Consultants (UK) Ltd
Environmental Agency - Abu Dabi
ACCOBAMS Секретариат, Black Sea Council for Marine Mammals – BSCMM
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Storch Schweiz
Ciconia
Vogelwarte Schweiz
Дирекция на Природен Парк “Делтата на река По” Емилия–Романя – Италия
The Bat Conservation Trust
Фондация Ставрос Ниаркос
Фонд за диви животни към Зоопарк Амерсфоорт, Холандия (DierenPark Amersfoort Wildlife
Fund)
Зоопарк Мюнстер, Германия (Allwetterzoo Munster)
Зоопарк Злин, Чехия / Zlin Zoo
Stichting Wildlife
Фонд за опазване на видовете на Мохамед бин Зайед (The Mohamed bin Zayed Species
Conservation Fund)
Сокотаб EООД
TUDAV
DAYKO
DEMA
GREFA
AMUS
Община Прага
ФМ на ЕИП (EEA)
BatLife Еurope
Правителството на Екстрамадура
Международен делови конгрес
Асоциация европейски зелен пояс
Биологична станция Tour du Valat, Франция
Парк Molentargius Saline, Сардиния, Италия
Парк Camargue, Франция
Национален парк Източна Македония и Тракия, Гърция
Salins Group, Франция
Национални
Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Министерство на околната среда и
водите
Национална служба за защита на природата (НСЗП)
МОСВ – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ПУДООС
Изпълнителна агенция по горите (ИАГ)
Регионални инспекции по опазване на околната среда и води (РИОСВ), Регионални
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
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Българска орнитологична централа
Коалиция “За да остане природа в България”
WWF – Дунавско-Карпатска програма – България
Фонд за дивата флора и фауна
Дружество за защита на хищните птици
СДП “Балкани”
Българско дружество за защита на птиците – БДЗП
Българска фондация “Биоразнообразие”
Екологично сдружение “За Земята”
Информационен и учебен център по екология
Сдружение “Агролинк”
Сдружение “Природа назаем”
Сдружение “Природен фонд”
Център за изследване и защита на прилепите към НПНМ - БАН
Българско херпетологично дружество
Българско дружество по фитоценология 2001
ИБЕИ – Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Съюз за защита на Родопите
Фондация Гражданска група “Льо Балкан”
Фондация “Геа–Челония”
Българска асоциация за алтернативен туризъм
Институт Отворено общество, София
Фондация Работилница за граждански инициативи
Програма достъп до информация
Български център за нестопанско право
Фондация за рехабилитация на слепи
Сдружение Медии с човешко лице
Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции Кърджали
Гражданска група “Граждани за Рила”
Гражданска група „За Витоша“
Гражданска група “Да спасим Иракли”
Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Ив. И. Павлов" - Стара Загора
Тракийски университет - Стара Загора
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Аграрен университет Пловдив
Ветеринарни клиники д-р Цеков
Регионален природонаучен музей - Пловдив
Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора
Регионален исторически музей – Стара Загора
Gorichka.bg
Първи Български Зоопортал - www.zoomania.org
Български дарителски форум
Фондация Помощ за благотворителността в България
Лукрат
Vivacom
Миазоо - www.miazoo.com
ЗАД „Армеец“
Мтел Еко Грант
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Контур Глобал ТЕЦ 3
Българо-швейцарска програма за сътрудничество
Мото Пфое
Сдружение „За прилепите“
Прозрачност без граници
Асоциация за развъждане на местни автохтонни породи
Сдружение „Природен парк Сакар“
Обществен дарителски фонд – Стара Загора
Фирма „Геномика“
EVN
ЧЕЗ
Овъргаз
КЦМ
Лукойл Нефтохим – Бургас
Общини – Община Пловдив, Община Стара Загора, Община Нова Загора, Община
Раднево, Община Марица, Община Димитровград, Община Асеновград, Община
Раковски, Община Поморие, Община Тунджа, Община Свиленград, Община Елхово,
Община Болярово, Община Средец, Община Ивайловград, Община Кнежа, Община
Бургас, Община Несебър и др.
Областни администрации – Стара Загора, Пловдив, Сливен
Кметства - Кметство – с. Белозем, Кметство с. Конуш
Читалище “Просвета” – с. Белозем, Читалище “Марица” – с. Райново
Медии – bTV, БНТ, БНР, VTV, ТВ Стара Загора, Нова Българска Телевизия, Телекабел
Пазарджик, BBT, ТВ 7, TV Trakia, ТВ Европа, ПОТВ, TV Туида +, PRO.bg, МАКСКОМ
телевизия Загора; вестниците: Дневник, Труд, 24 часа, Старозагорски новини, Сега,
Телеграф, Твоят ден, Бизнес поща, Марица, Крайморска искра, Черноморски фар,
Национална Бизнеспоща, Информационна Агенция КРОСС, Дарик радио, БНР, Радио
Стара Загора, Радио Благоевград, Радио Пловдив, Радио Милена, сайтът на Коалиция “За
да остане природа в България”, Първият български зоопортал: http://www.zoomania.org/,
сайтът на в. Дневник, сайтът Птиците в България: http://www.birdsinbulgaria.org/ и много,
много други!
Училища и детски градини в цялата страна!
9. ДОБРОВОЛНИ СЪТРУДНИЦИ
Екипът на Зелени Балкани изказва специални и дълбоки благодарности на своите
доброволни сътрудници, без които дейностите ни през 2016 г. нямаше да са толкова
ползотворни, а организацията нямаше да е това, което е!
Благодарим на десетките доброволци от цялата страна, чиито имена не могат да бъдат
изброени, поради реалната опасност да има много пропуснати заслужили хора!
Благодарим за активните през 2016 г. доброволци, участвали в проучванията на
китоподобните бозайници в Черно море, както и на 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 им най-искрена и дълбока благодарност, че подкрепиха
нашата дейност!
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10. ДАРИТЕЛИ
Изказваме благодарност и на дарителите на Организацията, сред които Катерина
Гичева, Чейси 31 ЕООД, Боряна Петкова, DZHEZMI HALIBRAM, Jeremie
TOUCHARD,
Милен
Стоянов, Антоан Камбуров, Бистра Георгиева, Боряна Желева, Боряна Петкова, Валентина
Иванова, Вяра Станчева, Градимир Градев, Грозданка Стамова, Деница Пенева, Десислава
Тодорова, Диана Павлова - "Калистратов Груп" ООД, Диляна Цингилева, Димитър Димитров,
Екатерина Костадинова, Емануел Антонов, Живка Ангелова, Живка Стефанова, Ивайло
Граднишки, Иво Наев, Илиян Илиев, Ина Йолова, Калина Чакърова, Лили Манчева, Лъчезар
Енчев, Маргарита Радева, Мариета Колева, Мария Ковтун, Милена Живкова, Мира Алексова,
Мирослава Николова, Михаела Кирчева, Момчил Блъсков, Наталия Стоянова – Перон, Нели
Иванова, Николай Ненчев, Николай Стоянов, Петър Иванов, Пламен Ненчев, Росица Стоянова,
Силвия Димитрова, Стелиана Стамова, Стефания Попова, Теодора Пешева, Христина Калчева,
Юлиан Стефанов, Юлиана Ципоркова, Яблена Стойчева, Яна Манова.
Благодарим на платилите своя доброволен членски внос за 2016 г.:
СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“: Николай Петков, Мария Тарийска, Елена
Дулева, Георги Дулев, Христина Клисурова, Симеон Марин, Златка Николова.
СНЦ „Зелени Балкани“: Невена Г.Карагьозова, Иван Камбуров, Златка Николова, Илиян
Николов, Христо Николов, Николай Стоянов, Наталия Стоянова-Перон, Георги Стойчев,
Младен Ангелов, Симеон Марин.
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