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ДЕЙНОСТИ НА “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ” ПРЕЗ 2013
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 по проекти
и направления.
І. 25 ГОДИНИ ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ
През 2013 година Зелени Балкани навършва своя 25 годишен Юбилей.
25 години с природата в сърцата! Четвърт век ентусиазирана работа, посветена на
природата и хората на България!
В далечната 1988 година, когато демокрацията е само сподавен шепот и се прокрадва
като мъгла под желязната завеса, една група студенти от Пловдив слага началото на
Зелени Балкани.
Наричат Организацията си "Движение", защото това е символ на промяната, на
динамиката, на отърсването от старите порядки... "Движение Зелени Балкани"…
Избират за символ "конския кестен" - един от ендемичните видове за Балканите.
Дърво силно и здраво, спуснало корени дълбоко в земята, така, както ние черпим сили от
предците си и от родната земя!
Това е само началото...
Следват:
... протести - срещу изтравянето на хищните птици и едрите бозайници, срещу
каскада Горна Арда, срещу луминала и за опазване на едрите хищници...
... експедиции - за откриване на първите гнезда на царски орли, за откриването на
първото гездо на черен лешояд - експедиции, поставящи началото на дългогодишни
консервационни програми, продължаващи до наши дни...
... започват опитите за промяна на мисленето - първите стъпки за развитието на
екотуризъм в България и за разкриването на Сдружения на местни производители на
земеделска продукция и туристически продукти, първите стъпки за обучението на
младежи и нови професионални кадри за опазването на природата...
... започва битката за изграждането на съвременното българско законодателство една битка продължаваща и днес, на която се дължат много от текстовете в
съвременните закони...
... започва търсенето на нови ценни територии, къртовската работа за
определянето и картирането им, за предлагането им за нови защитените територии и
включването им в системата от защитени територии на страната...
... поставено е началото на единствения в страната Спасителен център за диви
животни - тогава - още амбициозна идея, зародила се сред студенти по ветеринарна
медицина, лекуващи редки и застрашени видове в домовете си...
…и така до ден-днешен!
Днес, 25 години след описаните събития, с подкрепата на всички вас, Зелени Балкани е
вече утвърдена организация, с международен авторитет. Организацията бе фактор в
изграждането и защитата на Националната екологична мрежа и има съществен принос в
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създаването на съвременното ни природозащитно законодателство, за опазването на редките
видове и местообитания в страната.
Всичките си успехи, постигнахме благодарение на Вашата подкрепа и участие в
дейностите ни!
Благодарим на хилядите доброволци, участвали непосредствено в дейностите ни!
Благодарим на тези, които отдадоха изцяло живота си на идеята, като ежедневно
съпреживяваха проблемите на българската природа, като ги занесаха в домовете си, като им
позволиха да влияят на съдбите им!...
Благодарим на тези, които отделиха дори и часове за общата ни кауза, защото сумиран,
този скромен принос изигра огромна роля!
Благодарим на тези, които не участваха в дейностите на терен, но ни подкрепяха,
поощряваха, разпространяваха информация...
Без всички вас, които носеха природата в сърцата си, Органнизацията ни нямаше да е
това, което е!...
Признателни сме на всички организации и партньори, които подкрепиха дейността ни,
гласуваха ни доверие, станаха част от общата ни мисия...
Надяваме се и вярваме, че дейността ни е оставила следа във всички, хиляди деца,
преминали през "редиците" на Зелени Балкани, които никога няма да забравят пърхането на
птица в ръцете си...
Надяваме се, че сме променили мисленето на много хора, което за нас е най-голямата
инвестиция и гаранцията за опазване на природното ни наследство...
Надяваме се институциите да виждат в нас едновременно надежден партньор и сериозен
коректив - изразител на общественото мнение.
Надяваме се 25-годишнината ни да е само началото на нещо още по-хубаво!...
.... защото всички ние носим природата в сърцата си, а всичко хубаво идва от сърцето!...
За да отбележим юбилея, организирахме няколко специални събития, въведохме
юбилейно лого и издадохме рекламни и информационни материали.
ІІ. ПРОЕКТИ И ДОНОРИ
През 2013 година ФПС “Зелени Балкани” работи по изпълнението на следните проекти:
СНЦ „Зелени Балкани":
 „Дългосрочна консервация на популацията на световно застрашената червеногуша
гъски в основните й зимовища в света“, финансиран от EURONATUR, EAF;
 „Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и
крайбрежни лагуни“ LIFE10 NAT/IT/256 MC-SALT, финансиран от Финансовия механизъм LIFE+;
 "Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с
европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро",
финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.”;
 „Устойчиво управление на гори в Натура 2000 зони от Смолянски регион, Централни
Родопи, България“, финансиран от Министерството на околната среда, Опазване на
природата и Ядрената безопасност на Германия, Германската Федерална Агенция за опазване
на природата и Германската Агенция по Околна среда със средства от Програмата за съвети и
помощ в опазването на околната среда в страните от Централна и Източна Европа, Кавказ и
Централна Азия и изпълняван в партньорство с фондация „EURONATUR” – Германия;
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 "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.”;
 „Пилотни дейности за фотоидентификация на китоподобни по южното черноморско
крайбрежие на България”, финансиран от Секретариата на ACCOBAMS.
 „Създаване на капацитет в черноморските общини за действие при изхвърлени на
брега делфини”, финансиран от Секретариата на ACCOBAMS.
 “Възстановяване на горски местообитания в ЗЗ Яз. Конуш”, съ-финансиран от American
Forests.
 „Ново начало - от образование към заетост», с финансовата подкрепа на ОП "Развитие
на човешките ресурси " съфинансирано от Европейския социален фонд на ЕС
СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“
 „Дългосрочни мерки за защита на световно застрашен вид царски орел (Aquila heliaca)
в райони на неговото разстространиние на Балканския полуостров“, финансиран от
EURONATUR и EAF;
 "Ежегодна издръжка на Спасителен център за диви животни (рехабилитация,
размножаване и връщане в природата на редки животни), гр. Стара Загора за периода 2013
г.", финансиран от ПУДООС;
 „Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България“, LIFE08
NAT/BG/278, съ-финансиран от финансовия механизъм LIFE+ на Европейската Общност,
Франкфуртско Зооложко Дружество (FZS), Немска федерална агенция по околна среда (DBU);
 “Да постигнем повече" - проект за развитие на дарителството в полза на опазване на
лешоядите, финансиран от ФПББ;
 ,,По-голям шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България - Възстановяване
на белошипата ветрушка”, LIFE11 NAT/BG/360, съ-финансиран от финансовия механизъм LIFE+
на Европейската Общност;
 “Изготвяне на Планове за управление на Защитена зона “Язовир Овчарица” BG0002023
и Защитена зона “Язовир Жребчево” BG0002052”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013
г.”;
 „Реинтродукция на ловния сокол в България” - проектът се изпълнява от Института по
биоразнообразие и екосистемни изследвания и Зелени Балкани - Стара Загора, финансиран от
International Wildlife Consultants (UK) Ltd. и Агенцията по околна среда на Абу Даби
(Environment Agency – Abu Dhabi);
 „Да върнем ловния сокол в България”, финансиран от ЗАД „Армеец”;
 „Пернати помощници в полето”, финансиран от Мтел Еко Грант.
 „Хора За природата - зелено общество в действие”, финансиран от Българо-швейцарска
програма за сътрудничество чрез фонда за развитие на гражданското общество.
 „Отбелязване на Международната нощ на прилепите”, финансиран от ПУДООС;
 „Идентифициране на опасните за птиците и прилепите електрически стълбове в
границите на ПП „Сините камъни“, финансиран от ДПП „Сините камъни”.
 „Опознай птиците на България”, подкрепен от Младежка банка - Стара Загора.
 „Студентски и ученически практики”
През 2013 г. дейностите на Зелени Балкани бяха подкрепени от:
 Финансов механизъм LIFE+ на Европейската Общност
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 Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
 Оперативна програма околна среда 2007-2013 (Европейския фонд за регионално
развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна
програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”)
 Франкфуртско Зооложко Дружество (FZS);
 Мтел Еко Грант;
 ЗАД „Армеец”;
 Фонд за действие “Европейска екологична мрежа” (EECONET Action Fund);
 Фондация „Европейско природно наследство” - Германия (EURONATUR);
 International Wildlife Consultants (UK) Ltd;
 Агенция по околна среда на Абу Даби (Environment Agency - Abu Dhabi);
 Немска федерална агенция по околна среда (DBU);
 Фондация “Помощ за благотворителността в България”;
 Секретариат на ACCOBAMS;
 Българо-швейцарска програма за сътрудничество, чрез фонд за развитие на
гражданското общество.
 Обществен дарителски фонд - Стара Загора, Младежка дарителска банка.
ІІІ. КОНСЕРВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
През 2013 г. Организацията продължи 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.
Програмата
на
“Зелени
Балкани”
за
Поморийско езеро през 2013 г. е подкрепена в
рамките на два основни проекта.
Първия от тях е финансиран по Приоритетна ос
3 “Опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие
в
Република
България”
на
Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”.
Проектът „Спешни мерки за възстановяване и
консервация на видове и местообитания с
европейска значимост в комплекса от защитени
природни територии на Поморийско езеро” стартира през 2009 г. и цели опазването на
редки и застрашени видове птици и природни местообитания, разпространени на
територията на езерото. За целта той предвижда консервационни и възстановителни мерки и
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ограничаване на заплахите, в комплекса от защитени природни територии на Поморийско
езеро.
През 2013 г., в рамките на проекта, са реализирани следните дейности:
 Възстановяване на местообитания за гнездене на застрашени видове водолюбиви
птици (изграждане на земнонасипен остров). През месец април завърши изграждането на
местообитание за гнездене на застрашени видове водолюбиви птици с обща площ около 4000
кв. м. То представлява възстановена съществуваща дига на солниците. Връзката и със сушата е
прекъсната, което създава „зона за сигурност“ за гнезденето на редки видове. Островът е зает
веднага след създаването му и през 2013 г. е отчетено увеличение на гнездящите двойки
гривести рибарки от 1500 на около 2500. Отчетено е и увеличение на гнездящите двойки от
следните целеви видове: речна рибарка, саблеклюн, белочела рибарка, морски дъждосвирец,
както и загнездване на дебелоклюна рибарка; речна и малка черноглава чайка. Постигнатия
успех е с национален принос към опазването на биоразнообразието и подобряване
природозащитното състояние на поне 5 вида птици, които са обект на защита в Европейския
съюз.
 През 2013 г. експертите проследиха резултатите от опръстеняването на гривестите
рибарки. Регистрирани са над 25 наблюдения на опръстенени от нас рибарки, включително в
Тунис, Италия, Гърция и на о-в Майорка. През 2013 г. е организирано и ново маркиране на
птици, по време на което са опръстенени общо 26 млади птици.
 Изготвен е работен проект за познавателни еко-маршрути в района на Поморийско
езеро. Проектът е съгласуван от Община Поморие през месец май.
 Проектът получи признание от страна на Управляващия орган на ОП “Околна среда
2007-2013” и беше представен в специална арт-инсталация, рекламираща постигнатите успехи
от програмата и монтирана на площада пред НДК в София по време на коледните празници.
 Издадени бяха два вида дипляни, туристическа карта за посетителите на Поморийско
езеро и постер, представящ природното наследство в района.
 През 2013 г. Посетителският център посрещна общо над 8500 души, които имаха
възможност да се запознаят с уникалното биоразнообразие на Поморийско езеро.
През 2013 г. Зелени Балкани продължи изпълнението на дейности по 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 Делта на По и Молентарджиус (в Италия) и Камарг, Тур дьо Валат и Сален Груп
(Франция). Целта му е опазването на местообитания и видове птици, обект на защита на
Директивите за птиците и местообитания на ЕС в
общо 10 защитени зони в Италия, Франция и
България. Целевата зона за проекта в България е
Поморийско езеро.
През април 2013 г. Поморие беше домакин на
втората работна среща на партньорите по проекта.
Срещата беше организирана под формата на
семинар за опазване на влажните зони. Участие
взеха международни експерти от проектните
партньори, представители на НПО, научната
общност, държавната власт и др. Във връзка с
провеждането на срещата бяха публикувани
дипляна и папка, представящи проекта.
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Успешно бяха изпълнени консервационни дейности, насочени към подобряване
състоянието на видовете птици и псамофитни местообитания. Бяха създадени и поставени 2
сала за патици, 5 гнездови камери за ангъчи, 3 дървено насипни острова (тип соларски диги) и
2 гнездови наколни платформи. Премахнати бяха инвазивни растителни видове (аморфа и
спарциум) от дюните в границите на ЗЗ „Поморие”. През септември се проведе 18-та
Международна консервационна ваканция „Поморийско езеро”. В нея се включиха 8
участника от България и САЩ.
Закупени бяха 5 велосипеда с цел предоставяне възможности за посетителите на
Поморийско езеро да го опознаят по-лесно. Велосипедите бяха достъпни за посетителите на
Информационния център за езерото.
През 2013 г. продължи партньорството ни с Британско-Българското Дружество за
Приятелство. С дарение от дружеството беше осигурено закупуването на учебен микроскоп в
посетителския център „Поморийско езеро”.

1.2. РЕКА ДУНАВ
“Зелени Балкани” е пионер в страната по отношение дейностите за опазване на река
Дунав, които започват в началото на 90-те години, съвместно с WWF-DCP и са насочени
към опазване биоразнообразието на реката, влажните зони по поречието й и крайречните
заливни гори. Благодарение на дейностите на “Зелени Балкани” в района са обявени почти
всички съществуващи защитени територии по реката, сред които ПП “Персина” и ЗМ
“Калимок-Бръшлен”, осъществени са множество проекти и дейности, както и експедиции
за проучване и мониторинг на биоразнообразието.
През 2013 г., експерти на Зелени Балкани осъществиха контакти с експерти от немския
институт Фрауенхоф. Обсъдени бяха възможности за сътрудничество, насочено към устойчиво
стопанисване на влажната зона чрез контрол на сукцесията. По този начин се цели
дългосрочното опазване на редица застрашени видове от флората и фауната. През отчетната
година, за съжаление, Организацията нямаше целеви проекти, насочени към проучване и
опазване биоразнообразието на река Дунав.
1.3. РЕКА МАРИЦА
През 2013 г. експертите на Зелени Балкани продължиха дейностите по поддържане и
опазване на ЗМ „Злато поле”. През месец април беше проведена акция с участието на
множество доброволци, в рамките на която бяха проведени множество дейности: почистване
в туристическата зона на защитената местност; засаждане на над 100 резника на върби;
„филизене“ на дръвчетата, засадени през миналата година; почистване на инвазивната
аморфа; проверка на гнездилките за птици и поставяне на нови гнездилки за птици и къщички
за прилепи, изработени и дарени на Зелени Балкани от нашата приятелка Николина
Милушева.
Установено беше, че засадените дървета през миналите две години се развиват добре.
Същото се отнася и за успешно транслоцираните блатни кокичета, които бяха спасени от
трасето на АМ „Марица”. Колонията на чаплите се е преместила на нови дървета, след като
тези, на които традиционно гнездеше, са паднали.
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1.4. ЯЗОВИР ОВЧАРИЦА И ЯЗОВИР ЖРЕБЧЕВО
През 2013 г. СНЦ „Зелени Балкани – Стара
Загора“ продължи успешно изпълнението на проект
“Изготвяне на Планове за управление на Защитена
зона “Язовир Овчарица” BG0002023 и Защитена зона
“Язовир Жребчево” BG0002052”, финансиран от ОП
„Околна среда 2007-2013 г.”. Основната цел на
проекта е изготвяне на Планове за управление на ЗЗ
“Язовир Овчарица“ и ЗЗ “Язовир Жребчево“, обявени
по смисъла на Директивата за птиците на ЕС.
Реализацията на проекта е директен принос към
изпълнението на целите на Натура 2000.
Проектът се изпълнява съвместно с РИОСВ-Стара Загора. През изминалата година, екипът
на Зелени Балкани успешно завърши процеса по изготвяне на планове за управление на
двете защитени зони. За целта бяха проведени детайлни проучвания на орнитофауната,
хранителната база за птиците, състоянието на водите, батиграфски проучвания. В рамките на
проекта бе предприета широкомащабна информационна кампания. Проведени бяха срещи
със заинтересованите лица и институции, на които беше представен проекта и процеса на
разработване на планове за управление. Издадени и разпространени бяха дипляна, плакат и
стикери за защитената зона.
Предстои провеждане на обществени обсъждания преди официално да бъдат предадени
за разглеждане и съгласуване от страна на МОСВ.

1.5. 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.
Като част от дейността ни за опазване на горите, през 2013 г. СНЦ „Зелени Балкани“
съвместно с Фондация ЕВРОНАТУР успешно приключи изпълнението на проект „Изграждане
на капацитет за устойчиво управление на горите в зоните от Натура 2000 в област Смолян“.
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Средствата за проекта бяха осигурени от
Министерство на околната среда на Германия
(BMU), Федерална агенция по околна среда на
Германия (UBA) и Федерална агенция за опазване
на природата на Германия (BfN).
Главната цел на проекта бе опазване и
устойчиво управление на горите в защитените зони
от НАТУРА 2000 в Област Смолян.
В рамките на проекта бе изготвена методика
за адаптирането на ЛУП с предмета и целите на
НАТУРА 2000 зоните, които засягат. Подходът беше
тестван успешно и пилотно бяха синхронизирани
два ЛУП – на ДГС Михалково и на ДЛС Извора, Девин.
През 2013 г. завърши процеса по изготвяне на ЛУП на ДЛС Извора, неразделна част от
който е доклад за синхронизиране на ЛУП с предмета и целите на опазване на защитените
зони от НАТУРА 2000.
Важен принос към опазване на биоразнообразието беше изготвеното и разпространено
ръководство “Определяне и опазване на биотопни дървета”. Проведени бяха обучения на
експерти от всички ДГС в обхвата на ЮЦДП и пилотно бе въведено обозначаване на
“биотопни” дървета в 12 горски стопанства.
В началото на годината, активният диалог със заинтересованите страни на ЗЗ „Циганско
градище” завърши с регистрирането на НПО „Инициатива Циганско градище”. Учредители на
Сдружението станаха 10 физически и 2 юридически лица. В него избраха да членуват
представители на местни НПО, на бизнеса, активни местни граждани от Рудозем, Мадан,
Златоград и др. Учредители на Сдружението са и Община Рудозем и „Рудметал“ АД.
През месец април се проведе заключителна работна среща по проекта, на която бяха
представени резултатите от дейностите и обсъдени възможностите за осигуряване на
приемственост и дългосрочна ефективност на постигнатото. Представено и разпространено
беше изданието “Устойчиво управление на горите в района на Смолян”, което представя
продуктите на проекта свързани с методика за синхронизиране на ЛУП с целите на Н2000;
методи за измерване и управление на мъртвата дървесина в горите и определяне и
обозначаване на биотопните дървета.
През 2013 г. продължиха дейностите ни по залесяване и възстановяване на равнинни
гори в района на язовир „Конуш”. През март се проведоха две акции с участието на над 60
доброволци, които успяха да засадят стотици фиданки от видовете летен дъб, цер, габър, дива
круша, дива череша, полски бряст, полски ясен, шестил, сребролистна липа, чинар, три вида
върби, бяла и черна топола и др.
2. КОНСЕРВАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕДКИ И ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ И ТЕХНИТЕ
МЕСТООБИТАНИЯ
2.1. ЛЕШОЯДИ
В България са се срещали четири вида лешояди – белоглав, черен, брадат и египетски.
За съжаление, вследствие на преследване, намаляване на пасищното животновъдство,
бракониерски отстрел и кампании за отравяне на едри хищници, тези величествени
птици са докарани на ръба на оцеляването или са напълно изчезнали като гнездящи в
България.
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Опазването и възстановяването на популациите на лешоядните птици е един от
приоритетите в консервационната програма на “Зелени Балкани”.
Основна част от дейностите на “Зелени Балкани” за опазване на лешоядните птици бяха
осъществени в рамките на проект “Възстановяване на популациите на едрите европейски
лешояди в България (Recovery of the Populations of Large European Vultures in Bulgaria)” LIFE08 NAT/BG/278, изпълняван в партньорство с Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) и
подкрепен от финансовия механизъм LIFE+ към Европейската Общност, Франкфуртско
Зооложко Дружество (FZS) и Немска федерална агенция по околна среда (DBU).
Проект “Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България” LIFE08
NAT/BG/278 е амбициозен 5-годишен проект,
който следва стъпките, заложени в Балканския
план за действие за лешоядите и цели
възстановяване и стабилизиране популациите на
трите едри вида лешояди (брадат, белоглав и
черен) в България, чрез природозащитни мерки
и повишаване институционалния капацитет за
опазването им. Проектът се развива в четири
основни целеви територии в Стара планина –
Врачански Балкан, Централен Балкан, Сините
камъни – Гребенец и Котленска планина. Освен
това предвижда дейности, които се провеждат в
района на Бяла река, Източни Родопи и на територията на Спасителния център за диви
животни в Стара Загора.
В изпълнение на предвидения график и цели на проекта, през 2013 г. по него са
осъществени следните дейности:
В рамките на проекта се осъществяват допълнителните подхранвания на лешояди на
площадката, изградена от Зелени Балкани край с. Пелевун, Бяла река. През 2013 г. бяха
извършени общо 42 подхранвания, като бяха осигурени 10 060 кг харана, предоставени от 21
частни стопанина от 18 различни населени места. Поставеният за наблюдение фотокапан
засне 17 различни черни лешояди, маркирани в Гърция и поне пет немаркирани птици.
Между другите лешояди, заснети от фотокапана, бяха разпознати общо 14 белоглави
лешояди, освободени в Стара планина. Други интересни посетители бяха белоглави лешояди,
маркирани в Израел (E63, A69, A71), Сърбия (S081, S083), Гърция (G24), Хърватия.
Максимален брой белоглави лешояди (52) бе отчетен през септември, а най-много черни
лешояди (10) бяха наблюдавани през април.
Площадката поддържа също и двойка от критично застрашения египетски лешояд, като
осигурява безопасна храна по време на периода на гнездене и отглеждане на малките и
преди миграция. През юли общо четири египетски лешояди бяха заснети, някои от тях,
маркирани в пръстени. Сред другите видове, използващи площадката бяха отчетени скален и
царски орел.
През 2013 година бяха поставени още 7 прототипни GPS/GSM предавателя на белоглави
лешояди, като към края на годината имаше общо 4 активни, работещи предавателя.
През 2013 г. екипът на проекта разработи чернови на национални планове за действие за
белоглав, черен и брадат лешояд.
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В резултат на постоянните контакти и работа с местните собственици, над 100 граждани
са предоставили мъртви домашни животни за изхранване на лешоядите, а други около 46
са подали сигнали за наблюдавани белоглави лешояди, освободени в рамките на проекта.
Бяха проведени серия от срещи с парковите дирекции на ПП Врачански Балкан, ПП
Сините камъни, НП Централен Балкан и ПП Българка.
Екипът на проекта разработи специализирани интерпретационни стратегии за
предложените тематични туристически маршрути във Врачански Балкан, Централен Балкан и
Сините камъни.
В резултат на натрупания опит, екипът на проекта бе натоварен със задачата да изработи
задание за изработване на площадка за изкуствено подхранване на хищни птици на
територията на ПП „Българка”, в рамките на проект на Дирекцията, финансиран по ОП Околна
среда.
През февруари екипът на проекта
обходи поставените в района на Бяла река
изкуствени гнезда за привличане на черни
лешояди. За съжаление, през настоящия
размножителен сезон няма заети гнезда.
През 2013 г. в рамките на проекта бяха
осигурени грижи и храна за лешоядите,
настанени за отглеждане в Спасителния
център за диви животни: един черен лешояд
от Гърция (колонията в Дадя) и един
доставен от Биская, Испания; четири
египетски лешояда и двойка брадати
лешояди. Екипът на Центъра прие и обгрижи
всички новопристигнали лешояди преди настаняването им в адаптационните волиери,
съдейства за извършването на аутопсиите и издаването на експертизите за общо 3 мъртви
белоглави лешояди за 2013 г. и прие за рехабилитация и лечение общо 2 птици.
През 2013 г. бяха осигурени общо 71 белоглави лешояди за четирите адаптационни
волиери в Стара планина - 67 птици, осигурени от Испания (VCF и GREFA); 1 лешояд от
Зоопарка Острава (Чехия), и 4 лешояда от Burger’s от Зоопарковете Burger’s Zoo and Dierenrijk
(Холандия).
През годината бяха освободени общо 22 белоглави лешояди от четирите адаптационни
волиери във Врачански Балкан, Централен Балкан, Сините камъни – Гребенец, Котленска
Стара планина, като 5 от тях бяха маркирани с с различни прототипни разработки на GPS/GSM
предаватели. Едновременно с това бяха проведени над 801 човекодни наблюдения и
подхранвания, като бяха осигурени над 47 603 кг храна на площадките за подхранване и
адаптационните волиери.
Вследствие на усилията на екипа, към декември 2013 г. има фиксирана група от
освободени лешояди (20-23 птици) в района на Врачански Балкан, група от 5-7 лешояди в
района на Централен Балкан, и обща група от 5-7 лешояда, които облитат района между
площадките на Сините камъни – Гребенец и Котленска Стара планина и група от около 20
лешояда, зимуващи в района на естествената колония белоглави лешояди в Източни Родопи,
Южна България.
Лешояди, маркирани и освободени в рамките на проекта бяха наблюдавани в пет други
страни (Румъния, Гърция, Сърбия, Италия и Франция). За първи път, през декември 2013 г.
лешояд, освободен в района на Източна Стара планина, документирано достигна Южна
Франция.
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За отчетния период бяха установени общо 7 доказани смъртни случая на освободени
лешояди, загинали основно от електрически ток.
В района на волиерата за адаптация на лешояди в Сините камъни,
EVN
електроразпределение ЕАД постави специализирани “бодливки”, които да затрудняват
кацането на птиците. За съжаление, тази мярка се оказа неефективна и усилията в тази насока
продължават.
Едновременно с това, CEZ Електроразпределение България изолира 14 опасни
електрически стълба в района на Врачански Балкан.
През годината бяха раздадени 9 кученца в района на Централен Балкан и бяха поставени
5 електропастира в Централен Балкан и Котел. Анализирани бяха общо 8 случая на отровени
животни. В случаите на отравяне бе доказано вторично отравяне с пестициди, използвани за
земеделски цели. Не бяха установени случаи на заложена отровна примамка за хищници.
Екипът на проекта участва в международен семинар “Отряването на диви животни в
Европа. Въздействие върху редките видове и мерки за противодействие” в Асерджи, Италия.
Едновременно с това, в рамките на проекта, ФДФФ поддържа стадо от 250 овце и 167
кози. През годината стадото бе преместено от Котел до Сините камъни, за да демонстрира
устойчиви практики на трансхуманция и екстензивно животновъдство.
През цялата година бе поддържан уеб-сайта на проекта, качени са над 60 новини и е
стартирана кампания за осиновяване на лешоядите. Като част от публичните дейности в
рамките на проекта бяха организирани и проведени серия от мероприятия: Международен
ден на лешоядите, Есенна трансхуманция, Национален фестивал на лешоядите в Сливен,
Национален фестивал на трансхуманцията - Котел, Съвместно преброяване – България –
Гърция, Узана Поляна Фест 2013, Run’n’Roll Пловдив 2013, WakeЪп - Празник на слънцето,
Седмица на гората - Пловдив, Национално изложение „Природа, лов, риболов, туризъм,
спорт”, „Да постигнем повече”, Парцал Фест - Пловдив, Еко пленер - Враца.
В рамките на осиновителната програма, в периода 2012-2013 г. бяха привлечени общо 6
осиновителя, между които г-н Рейнхард Крап - Съветник към Посолството на Германия в
България и г-н Ненчо Илчев.
В рамките на проект “Да постигнем повече”, финансиран от Фондация Америка за
България и ФПББ, бе заснет рекламен клип за осиновителната програма.
Един от големите пробиви на проекта бе историята на лешоядите и комедийното
предаване “Столичани в повече”. Благодарение на неволна грешка на сценаристите и
активната кампания на екипа, проектът бе отразен в няколко национални медии - вестник
Труд, “Нека говорят - с Росен Петров” по bTV и т.н.
Едновременно с това, клипове за проекта бяха заснети от Фондация КредоБонум, в
рамките на предаването „Зелена светлина”, излъчено два пъти в най-гледано време по
национален телевизионен ефир БНТ.
2.2. ЦАРСКИ ОРЕЛ
Царският орел е световно застрашен вид, от който в страната са останали едва 30-тина
гнездящи двойки. Критично ниската численост на вида налага предприемането на спешни
мерки за гарантиране увеличаването на гнездовия успех, предотвратяване на
бракониерството и други мерки, които да позволят „просъществуването“ на вида в
страната.
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Дейностите на “Зелени Балкани” за
опазване на царския орел през 2013 г. са
финансирани основно в рамките на проект:
Проект “Дългосрочни мерки за защита на
световно-застрашения вид царски орел (Aquila
heliaca) в райони на неговото разпространение
на Балканския полуостров”, финансиран от
EURONATUR и ЕAF.
Целта на проекта е закупуване на целеви
територии за защита на царския орел в Сакар
планина - ливади и пасища, използвани от
царските орли като основни хранителни
територии, обработваеми земи в близост до гнездата и пр. В рамките на проекта,
благодарение на средствата, осигурени от донорите са закупени общо 547 дка земи, които са
от важно значение за двойките, гнездящи в района на Защитена зона Сакар. През 2013 г.
общо 500 дка тревни местообитания бяха поддържани в добро природозащитно състояние,
съобразено с всички заповеди и забрани на Защитената Зона ,,Сакар”. През март беше
локализирана нова гнездяща двойка в района на ЗЗ ,,Сакар”. Подадени бяха два сигнала за
бедстващи царски орли на територията на България, които бяха успешно транспортирани за
лечение в Спасителния център за диви животни. Интересен беше третия случай - орелът
Вихра, който беше маркиран от Зелени Балкани с GPS/GSM предавател и пръстен през 2012 г.
Наши колеги от ММЕ/BirdLife - Унгария се свързаха с нас с новината, че Вихра е уловена в ПП
Корош-Марош, на повече от 730 км от родното гнездо! Това е първият документиран случай
на български царски орел, достигнал Унгария.
Осигурена бе охрана на 3 гнездящи двойки царски орел и допълнителното им
подхранване по време на размножителния сезон. Добрата новина е, че една от двойките успя
да отгледа успешно 3 малки през този сезон. Провеждане е редовен мониторинг на
популацията на вида.
Зелени Балкани участва в VІІ Международна конференция за опазване на Източния
Царски орел, провела се в Братислава през октомври 2013 г. По време на Конференцията,
“Зелени Балкани” представи работата си по опазването и проучването на царския орел, чрез
използването на радиопредаватели. Особен интерес сред участниците предизвика
определянето на гнездовите територии на редките птици, благодарение на проследяването
на гнездящи царски орли маркирани с радиопредаватели, извършено от Зелени Балкани през
2010 и 2011 година. Оказва се, че в Европа, нито една от организациите, работещи по
опазването на вида не е постигнала подобни резултати.
2.3. ЛОВЕН СОКОЛ
Ловният сокол (Falco cherrug) е най-едрият сокол, който се среща у нас. В миналото е бил
една от най-често срещаните видове птици в Лудогорието, Добруджа и по Дунав. За
съжаление в средата на ХХ век, поради смяна на земеползването, разораването на
пасищата, масово разпръскване на пестициди и поголовния отстрел, популацията на
ловния сокол спада до едва няколко десетки двойки, разпръснати из цяла България. Днес
положението на вида е още по-тревожно – въпреки, че всяка година има единични
наблюдения на тези великолепни птици, няма нито една известна размножаваща се
двойка ловни соколи в страната.
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Работата на “Зелени Балкани” за опазване на ловния сокол се осъществява съвместно с
Централната лаборатория по обща екология (понастоящем Институт по биоразнообразие и
екосистемни изследвания (ИБЕИ) и Спация Уайлдлайф. Концепцията ни включва подготовка
на процес за ex-situ възстановяване на вида (размножаване в неволя и пускането на птици на
свобода), съчетано с дейности на терен за проучване състоянието на вида, подходящите
местообитания и хранителна база. Неразделна част от процеса е и промяната на
обществените нагласи и отношение, като единствена гаранция за дългосрочното опазване на
вида.
Дейностите се осъществяват в рамките на проект „Ловен сокол в България – изследване
и опазване”. Проектът се изпълнява от Института по биоразнообразие и екосистемни
изследвания и СНЦ „Зелени Балкани - Стара Загора“, финансиран от International Wildlife
Consultants (UK) Ltd. и Environment Agency – Abu Dhabi. В рамките на този проект успешно бяха
върнати в природата 4 ловни сокола, излюпени и отгледани в програмата за размножаване на
Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани през 2013 г. Птиците извършиха
пътешествия до Турция, Румъния и Украйна. За съжаление един от соколите не оцеля в дългия
и труден живот на птиците, предприемащи дълги миграции. Радостната новина е, че
останалите три засега успешно продължават своя живот, което дава надежди за спасението на
този вид.
2.4. БЕЛОШИПА ВЕТРУШКА
Белошипата ветрушка (Falco naumanni) е световнозастрашен вид, в миналото често
срещан в страната, който днес не гнезди на наша територия. Интензивното земеделие,
използването на отрови в селското стопанство, унищожаването на естествените
местообитания и пр. са основните причини за изчезването на вида. Дейностите за
белошипата ветрушка са насочени към проучване на подходящите райони за
реинтродукция на вида в дивата природа и развитие на програмата “ex-situ” за
изкуствено размножаване в неволя – в Спасителния център за диви животни, и пускане на
поколението на птиците на свобода:
Дейностите за белошипата ветрушка през 2013 г. се осъществиха в рамките на проект “Поголям шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България – Възстановяване на
белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360, целящ подпомагане на популациите на световно
застрашената белошипа ветрушка (Falco naumanni) в България чрез преки консервационни
мерки и широко обществено участие.
През 2013 г. беше проведено проучване на общественото мнение, целящо да определи
отношението на местните хора и институции към възстановяването на гнездовата популация
на ветрушката в района на Сакар, както и възможностите за участие в процеса от страна на
населението. Резултатите показаха, че над 80% от анкетираните одобряват идеята на
проекта.
Успешно беше изградено съоръжение за провеждане на програмата за реинтродукция
на вида в целевата територия. Адаптационната клетка и гнездовите кутии бяха монтирани
върху стените и покрива на специално преустроена за целта стопанска сграда в село Левка.
Експерти на проекта участваха в заседание на постоянната Работна група по Ос 2 на
Програмата за развитие на селските райони. Работната група прие направеното от Зелени
Балкани предложение плащанията по агроекологичните мерки, подпомагащи царския орел и
египетския лешояд, да бъдат гарантирани в размера на поетите ангажименти към вече
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одобрените заявления на бенефициенти от предходни години и това да не става за сметка на
изплащането на компенсациите по мярката за сеитбооборот.
През месец септември в рамките на проекта беше организирано обучение по
Агроекология за фермерите от района на Сакар.
Представители на проектния екип участваха в работна среща за вида във Волос, Гърция.
На срещата бяха обсъдени теми включващи: методики за мониторинг, изкуствени места за
гнездене, земеделски практики и агро-екологични схеми, работа с обществеността – дейности
за въвличане на хората.
С цел подобряване на качеството на хабитата и осигуряване на подходящи хранителни и
ловни територии бяха идентифицирани най-подходящите парцели за почистване (земя,
притежавана от Зелени Балкани) в района на Сакар. Почистени бяха пасища (около 1 ха) като
хранителен хабитат за Белошипите ветрушки в ЗЗ Сакар. Осигурява се поддържане на
благоприятно агро-екологично състояние на почистените територии, чрез екстензивно
пашуване на стадо коне, собственост на Организацията.
През месец юни пристигнаха и първите новоизлюпени белошипи ветрушки от
специализирания размножителен център на партньора DEMA в Алмендралехо, Испания.
Общо около 90 млади птици бяха доставени със самолет от Испания в България, които бяха
освободени в границите на ЗЗ „Сакар” в района на с. Левка. През месец август отбелязахме
едно радостно събитие – освободените млади птици бяха посетени от свой див събрат. По
този начин едно от най-големите ни притеснения дали освободените от нас ветрушки ще
могат да намерят пътя си към зимовищата в южна Африка беше преодоляно.

След консултации с DEMA за дизайна на съоръженията в Спасителния център на Зелени
Балкани в Стара Загора бяха изградени допълнителни волиери, разширен бе капацитета на
вивариума, модернизирани бяха налични клетки - осигуряване на гнездилки, кацалки,
хранилки, поилки, дигитална везна, термометри, видео наблюдение и др. Провеждани бях
редовни консултации с DEMA за ex-situ размножаването и методологията; стартирани бяха
процедури за закупуване на допълнително оборудване за инкубаторното помещение и
автомобил, необходим за транспортиране на птиците. През месец октомври получихме от
Испания общо 40 възрастни индивида за целите на програмата за размножаване на този
рядък вид.
С оглед смекчаването на заплахата от токов удар, проектът предвижда изолирането на
електрически стълбове около адаптационната клетка и в потенциално подходящите
местообитания на белошипите ветрушки. В тази връзка бе идентифициран трансект за
обследване в Сакар около адаптационната волиера и бяха проведени предварителни
разговори с електроразпределителното дружество (EVN). Тъй като проблемът със смъртността
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на птици, причинена от токов удар или сблъсък с електропроводите засяга редица други
видове, екипът на проекта проведе дискусии и обмяна на опит с други проекти с подобни
дейности, с цел оптимизиране на процеса.
С цел бързото и ефективно информиране на обществеността за напредъка по
изпълнението на дейностите е създаден специален уебсайт за проекта. В допълнение бяха
проведени срещи с местни стейкхолдъри и фермери в района на проекта, с цел въвличането
им в изпълнението и популяризирането на дейностите за опазването на белошипата
ветрушка.
Проектът предвижда провеждането на интерактивна образователна програма и
въвличането на местните деца и младежи в преки консервационни дейности за вида,
изграждайки у тях чувство за съпричастност към опазването на симпатичните соколчета. През
изминалата година работата с децата продължи в района на Свиленград, с. Долна Кула, гр.
Ивайловград, Тополовград, Нова Загора и Раднево.
Проведени са срещи на Групата за Управление на Проекта за обсъждане и консултиране
на първите стъпки по изпълнението на проекта, проектния график и др.
Дейностите по проекта ще продължат и през следващите години.

2.5. ЧЕРВЕНОГУША ГЪСКА
Червеногушата гъска (Branta ruficollis) е световно застрашен вид, чиято популация към
2003-2006 година се оценява на не повече от 38 000 птици. Близо 80 % от тях зимуват на
територията на България – предимно в района на Приморска Добруджа, както и в
Бургаските влажни зони и значимите водоеми в Горнотракийската низина. Въпреки, че
ловът на този световнозастрашен вид е строго забранен според българското
законодателство, той често става жертва на недобросъвестни ловци.
През 2013 г. продължиха
дейностите
по
превенция
изграждането на ветропаркове в
райони от високо консервационно
значение за опазването на вида.
Необходимостта от това е породена
от доказано негативното въздействие
на вятърните турбини, причиняващи
висока смъртност сред птиците,
следствие на сблъсък с перките.
Разполагането на ветроенерийни
паркове,
в
места
с
висока
концентрация
насветовнозастрашения вид е сериозна заплаха за популацията. В същото време това негативно
въздействие обикновено се пренебрегва в Екологичните оценки - ОВОС и ОС за изграждането
на тези обекти, което е нарушение на Европейските директиви и българското
законодателство. Основна заплаха в региона е инвестиционно предложение за парк с 95
ветрогенератора в община Шабла в близост до Дуранкулашкото езеро. Изготвено бе
експертно становище по ДОВОС и ДОС, което беше представено в два Екологични Експертни
Съвета към РИОСВ Варна.
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Жалба по казуса беше внесена във Върховния Административен Съд.
В допълнение на това продължи устойчивото стопанисване на земеделските земи,
закупени с подкрепа на EURONATUR и ЕAF, с цел осигуряването на "зона за сигурност" за
зимуващите червеногуши гъски. Земите бяха отдадени под аренда на местни стопани,
отглеждащи земеделски култури.
През зимните месеци беше провеждан редовен мониторинг на зимуващите
червеногуши гъски в района на езерата Шабла и Дуранкулак. Най-високи числености бяха
отчетени през месеците януари и февруари.
2.6. ЧАПЛИ
В България се срещат 9 вида чапли. По редица причини, най-важната, от които е
унищожаването на естествените местообитания като влажни зони и крайречни гори,
съществуването им е изправено пред сериозна заплаха. Работата на “Зелени Балкани” за
опазване на чапловите птици е насочена, както към директни консервационни мерки,
така и към опазване и възстановяване на естествените им местообитания.
През 2013 г., като част от направлението, “Зелени Балкани” продължава работата си за
опазване на чапловата колония край с. Конуш, община Асеновград.
Съобразно приетата концепция през 2010 г., целта може да бъде постигната само чрез
обединение на консервационните дейности и дейностите по рибопроизводство. Основната
идея е след сравнително кратък период да се постигне устойчивост и всички консервационни
дейности, в т.ч. издръжката на персонала да се самофинансира от приходи от продажба на
риба и в много по-малка степен от предоставяне на услуги като спортен риболов, екотуризъм
и др.
През 2013 г. продължи изпълнението на два проекта финансирани от ОП „Околна среда
2007-2013 г.”: „Последната чаплова колония в Тракия. Възстановяване на смесени чаплови
колонии в поречието на р. Марица” и Предложение за изработване на план за управление
на ЗЗ „Язовир Конуш”. Проектите предвиждат подпомагане на популациите на пет целеви
вида: малка бяла чапла, нощна чапла, гривеста чапла, малък корморан и блестящ ибис.
В рамките на проект „Последната чаплова колония в Тракия. Възстановяване на смесени
чаплови колонии в поречието на р. Марица” бяха осъществени редица дейности, целящи
подобряване състоянието на чапловата колония.
Изпълнени бяха възстановителните дейности за създаване на нова колония и подходящ
гнездови хабитат за нея. За целта бе изграден изкуствен остров. Реализирани бяха дейности
за ограничаване на достъпа на автомобили и хора в района на колонията. През гнездовия
период беше организирана ежедневна охрана и бе проектирано местоположението на
защитни огради и бяха изкопавани земни траншеи за ограничаване достъпа до автомобили.
Закупена бе система за видеонаблюдение и охрана.
През 2013 г. стартира изграждането на басейните, където да се съхранява плевелната
риба от 10 рибовъдни стопанства, с цел подпомагане на популациите на целевите видове,
чрез повишаване на размножителния успех и стимулиране създаването на нови колонии.
Рекултивирано беше съществуващото сметище. През цялата година бяха провеждани
образователни дейности, които се съчетават и със сериозни популационни изследвания, като
оценка на гнездовия успех, смъртността. Бяха събрани изключително ценни данни за успеха
от размножаването през сезон 2013, оценени бяха всички гнезда на всеки от видовете,
оценена беше структурата на колонията, % на оцеляемост на младите птици и др.
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Като резултат от тези дейности, през 2013 г. колонията запази стабилна своята
численост. Въведохме нов подход за повишаване успеха от размножаването на колонията изкуствено доотглеждане на паднали от гнездата птици. Всяка година новото, неудобно
разположение на колонията, е причина ветрове и бури да предизвикват смъртта на 200-300
птици. Успешно проведохме събиране на падналите птици и доотглеждането им във волиера.
Изкуствено отгледахме 111 птици, при смъртност по-малка от 2%. Най-важното е, че
импритинга (опитомяване, свикване с хората), от който се опасявахме, не е голям проблем за
чаплите.

През 2013 г. беше постигнат напредък и по проекта Предложение за изработване на план
за управление на ЗЗ „Язовир Конуш”. Събрана бе основната базова информация по всички
направления. Библиографските проучвания установиха, че наличната информация е или
крайно ограничена или напълно липсва, което затруднява работата по зонирането. През
периода бяха осъществени всички предвидени по график орнитологични (структурата на
колонията, описание на гнездовото местообитание, оценка на числеността, успеха от
размножаването, териториите за хранене и др.) и ботанически проучвания. Проведено беше
проучване и оценка на влиянието на колонията върху рибовъдството. Извършена бе оценка
на всички земеползвания около зоната. Идентифицирани бяха всички заплахи, които влияят
върху популацията.
През 2013 г. продължиха дейностите по рибопроизводство в яз. Конуш. През периода
бяха извършени следните основни групи дейности: подхранване на рибата (ежедневно през
периода април-октомври); риболов (ежеседмично, според нуждите на пазара), редовен
хидрологичен мониторинг (PH, to, О2 – необходим за определяне на хранителния коефициент
и управление на хидросистемата), организиране на спортен риболов, проучвания на пазара и
реализация на произведената риба. Съвместно с това се реализира и стопанисване на
язовирните съоръжения чрез ежегодна поддръжка на язовирните съоръжения (стена,
изпускатели, помпи), управление на вода за поливни нужди, косене на храсти и мониторинг
на целостта. Изготвен бе авариен план.
През април 2013 г. яз. Конуш бе проведена традиционна акция за почистване на района. В
акцията взеха участие 16 доброволци.
2.7. БЯЛ ЩЪРКЕЛ
Белият щъркел (Ciconia ciconia) е един от най-обичаните и познати видове. Въпреки
това, в редица страни той далеч не е толкова често срещан, а самите щъркели дори у нас
често стават жертви на електропреносната мрежа, бракониери и др.
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Основната цел на дейностите ни през тази година бе свързана с опазване на щъркелите в
с. Белозем, както и популяризиране на мерките за опазването на вида. Село Белозем бе
обявено през 2005 г. за “Европейско село на щъркелите” от немската фондация EuroNatur,
след номинация от страна на “Зелени Балкани”. В него има над 30 гнезда на този
емблематичен вид. На покрива на училището гнезди една от последните големи колонии от
вида бял щъркел в България, наброяваща 20 двойки.
През 2013 г. продължи реализацията на програмата за опръстеняване на щъркели с
цветни пластмасови пръстени. През месец юни в гнездата на колонията, разположена върху
СОУ “Гео Милев” и НЧ “Просвета” бяха опръстенени общо 56 млади птици. През изминалата
година колонията ни зарадва с добър гнездови успех. Общата численост на младите щъркели
в Белозем бе 107 при 35 заети гнезда, което прави средно 3,06 малки в гнездо. Отчетът за
опръстенените птици е предаден в РИОСВ в съответствие с издаденото разрешително за
опръстеняването им.

В периода 18-19 май 2013 г. Фестивалът на Белия щъркел в с. Белозем събра гости от
цялата страна. По време на тазгодишното празненство всеки имаше възможност да посети
щандове за плетива, сувенири и продукти от местни производители в парка на „Белия
щъркел“, да научи как се създава ферма за калифорнийски червеи в двора на училището и да
види картини и скулптури от ориз в читалището. Най-новото събитие тази година беше
обозначаването на вековни дървета, част от стара дъбова равнинна гора, която в миналото е
била дом на щъркелите. В читалище “Просвета“ официално бе открита и най-атрактивната
изложба до момента - „Любовта на оризарите“ - картини и скулптури от ориз. Фестивалът
беше закрит с футболния мач на ветераните, който от миналата година вече се превърна в
традиция. На терена на стадион „Чавдар“ беше проведена оспорвана приятелска футболна
среща между ветерани от Белозем и ветерани на “Зелени Балкани”. Двата отбора впечатлиха
публиката с професионализъм и вдъхновена игра, която ги доведе до равенство. След
дузпите, победата извоюваха ветераните от Белозем.
2.8. ПРИЛЕПИ
Още в далечната 1989 г., като част от дейността на организацията е създадена
Групата за изследване и защита на прилепите, която по-късно става самостоятелна
организация. През последните няколко години млади и ентусиазирани доброволци
възродиха дейностите за опазване на прилепите и нарекоха неформалната си група - “
Група за опазване на прилепите и пещерите”, която осъществява изследователска и
консервационна дейност с цел опазване на прилепното богатство на България.
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Дейностите на “Зелени Балкани” през 2013 г., за опазване на прилепите бяха както
следва:
Деветашка пещера – през януари 2013 г. беше публикуван текстът на новата заповед за
Деветашката пещера (заповед РД-926 от 13.12.2012). Заповедта съдържа обновени и
прецизирани режими на две пещери, които са защитени територии – Деветашката пещера и
Нанин Камък. Необходимостта от спешно прецизиране на режима се породи като следствие
на скандалния случай със снимките на филма „Непобедимите-2“ в Деветашката пещера.
Тогава институциите намериха „оправдание“ за факта, че са съгласували снимките поради
неточности в заповедта за обявяване, които позволяваха по-свободни интерпретации в
нейното прилагане. През април се проведе работна среща за устойчивото управление на
пещерата. По време на срещата, Община Ловеч изрази своята готовност да се ангажира с
дългосрочното стопанисване и устойчиво управление на пещерата. През 2013 г. „Зелени
Балкани“ изготви безвъзмездно и предостави на Община Ловеч задание за разработване на
ПУ на Деветашката пещера. Заданието бе внесено от Общината и одобрено от МОСВ, което е
първата законова стъпка за разработването на Плана за управление. През есента на 2013 г.
Община Ловеч възложи на „Зелени Балкани „изготвянето на План за управление на
защитената територия. Очаква се планът да бъде завършен до средата на 2014 г., като по този
начин стане първият план за управление на защитена територия-пещера!
Специализиран сайт за прилепите - през 2013 г. продължи попълването на създадения
през 2010 г. сайт за опазване на прилепите http://www.greenbalkans.org/prilepi/. Понастоящем
сайтът е единствения в страната, където може да бъде получена информация за дейностите за
опазване на прилепите, за тяхната биология и екология. Създаването и поддържането на
сайта са възможни благодарение на участието на всички специалисти, работещи за
опазването на прилепите в България, сред които Боян Петров, Иван Пандруски, Антония
Хубанчева, Елена Стоева, Славея Стойчева, Станимира Делева, Ния Тошкова и др.
През 2013 г. експертите на Зелени Балкани започнаха изпълнение на дейности по
проучване и подобряване на състоянието на прилепите в границите на ПП „Сините камъни”.
В рамките на проекта ще се извършат множество проучвания, включително чрез иновативни
методи като радиотелеметрия. За да се подобрят условията за живот на прилепите в парка ще
бъдат монтирани 150 къщички за прилепи.
През 2013г. представители на Зелени Балкани имаха възможността да участват в XVIII
среща на Консултативния комитет към Споразумението за опазване на популациите на
европейските прилепи EUROBATS. По време на срещата, състояла се в София в периода 1517.04.2013 г., експерти от 44 страни в Европа, Северна Африка и Близкия изток докладваха
напредъка си в прилагането на Споразумението на регионално ниво и дискутираха различни
актуални въпроси, свързани с опазването на прилепите (въздействие на вятърните паркове и
пътната инфраструктура, санирането на сградите и светлинното замърсяване,
разпространението на инфекциозни заболявания по прилепите и др.). Обсъждани бяха
текстовете на основните резолюции и документи на споразумението. Зелени Балкани
представиха дейностите на неформалната Група за опазване на пещерите и прилепите,
работеща като част от Организацията. В рамките на срещата се проведе среща и на
международната организация BatLife. Зелени Балкани станаха официални представители на
BatLife Европа. Изказваме сърдечната си благодарност за гласуваното доверие на
представителите на BatLife Europe, както и на колегите от Центъра за изследване и защита на
прилепите към НПМ-БАН, подкрепили кандидатурата ни. Надяваме се, членството ни в BatLife
да подпомогне дейностите ни за опазване на прилепите и да допринесе за повишаване на
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нашия експертен потенциал и ефективност за опазване на тези редки и изключително ценни
видове.

Отбелязване на Европейската нощ на прилепите – през 2013 г.
През 2013г. за първи път „Зелени Балкани“ бяха национален координатор на
Кампанията, осъществена с финансовата подкрепа на МОСВ. Кампанията „Международната
нощ на прилепите 2013“ протече със серия от събития в периода 28ми септември – 1
ноември. В провеждането на събитията по места участваха следните организации/институции:
Център за изследване и защита на прилепите към НПМ – БАН (ЦИЗП) ; Българско дружество
за защита на птиците - БДЗП; Българска фондация „Биоразнообразие“ – БФБ; Сдружение
„Деветашко плато“; Сдружение "Култура и Енергия"- Русе; Сдружение „Различният поглед“;
Скаутски клуб „Мадарски конник“ – Шумен; Исторически музей – Русе; Читалище „Борба“ Кнежа; РИОСВ – Русе; Община Кнежа; Община Бургас; Регионален исторически музей –
Плевен; Регионален исторически музей – Кнежа; ДПП „Врачански Балкан“; ДПП „Сините
Камъни“; Пещерен клуб „Приста“ - Русе; Пещерен клуб „Саламандър – Стара Загора“;
Пещерен клуб „Пълдин“ – Пловдив; Пещерен клуб „Хеликтит“ – София; Пещерен клуб
„Дервент“ - Велико Търново; ТД "Академик-ВТУ; Професионална гимназия по туризъм "Д-р.
Васил Берон" – Велико Търново; Ученически спелеоклуб "Проф. Рафаил Попов" – Велико
Търново. Общо 14 населени места отбелязаха събитието. Освен първоначално планираните
градове (София, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Враца, Шумен, Кнежа, Русе, Ловеч, Поморие),
Нощта на прилепите бе отбелязана още 4 населени места - Сливен, Велико Търново, с.
Мусина и Плевен. В градовете Кнежа, Ловеч, Плевен събитието се отбеляза за първи път. Над
2150 деца и граждани от всички възрасти участваха непосредствено в кампанията, като
посетиха събитията по места и участваха в изложбите, презентациите, гледаха филми или се
присъединиха към артистичните ателиета. Деца от над 50 учебни заведения (училища и
детски градини) организирано посетиха мероприятията.Кампанията бе най-широко
отразената от медиите до момента Нощ на прилепите. Над 110 регионални и национални
медии отразиха събитието, в над 10 ТВ репортажи; над 15 радиорепортажа; над 15
публикации в печатните издания; над 150 публикации в интернет пространството. Изготвени
бяха изложби и издания, които ще бъдат използвани през цялата година за популяризиране
значението на прилепите, като по този начин ще бъде мултиплициран ефекта от кампанията.
Общо 115 експерти и доброволни сътрудници участваха в дейностите, като положиха над 220
човекодни доброволен труд. Подсигурени бяха допълнителна техника, оборудване и
консумативи на приблизителна стойност от 600 лева. Привлечени бяха допълнителни малки
дарения (издаване на допълнителен тираж от плакати, дарение от „прилепни пръстени“,
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награди за викторини и други), средства от електронния магазин на Зелени Балкани и други.
Създадени бяха ценни контакти, които ще допринесат за успешното реализиране на
кампанията през идните години.
През 2013 г. бяха приети общо над 40 сигнала от цялата страна, като експертите на
Зелени Балкани консултираха гражданите в случаи на „конфликти“ с прилепи. Редица
прилепи бяха приети за лечение в Спасителния център за диви животни.
През ноември се проведе превантивна съвместна проверка с представители на РИОСВ и
Община Пловдив във връзка с ремонтните дейности на моста над река Марица (при булевард
Васил Априлов).

2.9. КИТОПОДОБНИ БОЗАЙНИЦИ
През 2013 г. екипа на Организацията продължи дейностите си в тази насока. В началото
на годината успешно приключиха дейностите по проект „Пилотни дейности за
фотоидентификация на китоподобни по южното Черноморско крайбрежие на България”.
Целта на проекта бе въвеждането на този метод за проучване на китоподобните бозайници в
нашите териториални води. Изготвеният каталог „Булфинс” – първи фотоидентификационен
каталог за китоподобните в нашата акватория, който включва 24 афали, 2 муткура и 3
обикновени делфина беше тиражиран в електронен вариант на диск, заедно с дипляна,
представяща проекта. Изготвена експозиция от 5 информационни табла „Китоподобните в
Черно море” – част от постоянната изложба в посетителски център „Поморийско езеро”. През
годината експозицията гостува в Бургас и Шабла.
Разработени бяха две методики за проучване на китоподобни, които бяха предложени за
включване в Националната система за мониторинг на биоразнообразието, координирана от
Изпълнителна Агенция по Околна среда.
През месец май Бюрото към ACCOBAMS разгледа кандидатурата на Зелени Балкани за
придобиване на статут „Партньор на ACCOBAMS”. За наша радост кандидатурата беше
одобрена и по този начин нашата организация се превърна в първата българска институция с
този статут! За нас е чест да получим такова признание за усилията ни за проучване и
опазване на китоподобните в Черно море.
Работата на Зелени Балкани за опазване на китоподобните беше представена с постер по
време на Петата среща на страните по ACCOBAMS, която се проведе в Танжер, Мароко през
ноември. По време на срещата беше избран състав на Научната комисия към Споразумението
за периода 2014 – 2016г. и с радост можем да съобщим, че експерт от Зелени Балкани намери
място в тази реномирана институция като заместник на регионалния представител за Черно
море.
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През юни 2013 г. стартира изпълнението на проект „Създаване на капацитети в
българските черноморски общини за реакция при изхвърлени на брега китоподобни” в
партньорство с МОСВ и финансовата подкрепа на ACCOBAMS. Целта на проекта е създаване на
капацитети в черноморските общини за реакция при случай на изхвърлени на техните брегове
мъртви китоподобни – един наболял за обществото проблем през последните години.
На 31.07.2013 г. в Посетителски център „Поморийско езеро” беше осъществено първото
съвместно обучение за експертите-еколози от ченоморските общини. В мероприятието
взеха участие представители на черноморски общини (Шабла, Каварна, Аврен, Несебър,
Поморие, Бургас, Приморско и Царево), Министерство на околната среда и водите (МОСВ),
ИАРА-Бургас, Районни инспекции по околна среда и води – Бургас и Варна.
В следващите месеци бяха проведени консултации с експерти от ОДБХ – Бургас и Варна
относно нужните стъпки за законово решаване на проблема. При индивидуални срещи с
експерти от всички черноморски общини бяха обсъдени възможностите и нуждите. Оказана
беше методическа помощ за набавяне на разрешителни по Наредба № 8 за изключенията от
забраните въведени със Закона за биоразнообразието. Изготвено беше „Ръководство за
обследване на изхвърлени на брега китоподобни по българското Черноморско крайбрежие”.
Дейностите по проекта продължават и през следващата година.
В периода 1-12.07.2013г. експерт на
Зелени Балкани взе участие в международно
самолетно проучване на числеността на
китоподобните в северозападно Черно море.
Обхванати бяха акваториите на България,
Румъния и част от Украйна.
Основната цел беше да се получат данни
за общата численост на черноморските
китоподобни, тъй като липсва информация за
плътност, разпространение и численост на
популациите на трите вида.
Изследването беше извършено в рамките
на проект “Проучвания за провеждане на Обща Рибарска Политика: Отрицателно въздействие
на рибарството върху популациите на китоподобните в Черно море”, финансиран от ГД
"Морско дело и рибарство" на ЕК. В екипа участваха експерти от Италия, Румъния, България и
Турция.
По молба на колегите ни от WWF оказахме експертна помощ при редакцията на текста за
китоподобните в учебното помагало „Черноморска кутия”, което те публикуваха на
български.
През месец август експерт на Зелени Балкани участва в експертна работна среща по
рибарство, организирана от посолството на Холандия в България с участието на експерти от
инспекцията по рибарство nVWA и института по морски науки IMARES.
През 2013 г. беше отчетено намаление на изхвърлените на брега мъртви китоподобни.
Успешното партньорство с РИОСВ-Бургас продължи и през настоящата година с цел
поддържане на база данни „Изхвърлени на брега китоподобни по южното Българско
Черноморие”. Събраните данни бяха предадени на международната база данни MEDACES.

3. РАЗШИРЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ МРЕЖАТА ОТ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ПОДПОМАГАНЕ
ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАТУРА 2000 И НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА
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ЕВРОПЕЙСКА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА НАТУРА 2000
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. В
тази връзка през 2012 г. стартира изготвянето на планове за управление на три защитени зони
по Директивата за птиците - “Язовир Овчарица” BG0002023, “Язовир Жребчево” BG0002052 и
„Язовир Конуш” (повече информация е описан в разделите за опазване на влажните зони и
чаплите).
Принос към целите на Натура 2000 предостави и проект „Изграждане на капацитет за
устойчиво управление на горите в зоните от Натура 2000 в област Смолян“ (представен е
подробно в раздела за горите).
Организацията разследва множество случаи на нарушения на Закона за биологичното
разнообразие, касаещи неправилно прилагане на екологичните оценки или мерките за
опазване на видове (дейността е описана подробно в раздела за граждански контрол върху
работата на институциите).
През 2013 г. положителни новини, свързани с мрежата Натура 2000, бяха одобрените от
правителството разширения на морската част на мрежата. За съжаление обаче през годината
станахме свидетели н редица наршения: одобрението на ОУП на Царево без одобрена
Екологична оценка; исканията за разширение на ски зона Банско; строителството в резерват
„Яйлата”, случаят „Дюнигейт” – списъкът е дълъг!
Признание за опита на организацията беше поканата за представяне на опита във
възстановяване на местообитания за водолюбиви птици в Поморийско езеро в наръчник за
добри практики в Натура 2000. Сборникът се подготвя като част от проект за изготвяне на
Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000.

4. СРЕДНО-ЗИМНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА ВОДОЛЮБИВИТЕ ПТИЦИ
Среднозимното преброяване на водолюбивите птици е международна инициатива
организирана от Wetlands International. Целта на преброяването е установяване на
тенденциите в числеността на популациите на водолюбивите птици. Това от своя
страна е отправна точка за планирането на мерки за тяхното опазване.
През 2013 г. около 50 експерти и доброволци на Зелени Балкани отчетоха птиците в 10
основни язовира в Южна България, реките Тунджа (от язовир Копринка до Елхово) и Марица
(от Пазарджик до границата на България) и над 20 микроязовира в Южна България. Отчетени
бяха общо над 50 000 индивида от 46 водолюбиви вида (патици, гъски, корморани, чапли,
бърнета, лиски и т.н.), както и 82 вида дневни и нощни грабливи, пойни и вранови видове.
Най-много от водолюбивите видове в отчетените водоеми са зимуващите зеленоглави патици
(около 15 000) и лиските (9 000). Значително повече от миналата години са отчетените
пеликани и гъски. Тази година екипите наблюдаваха известно повишение на типично
северни видове, които рядко се срещат у нас и то само през зимата. Например северни
мишелови (Buteo lagopus) бяха наблюдавани и в Южна България, на язовир Жребчево бе
установен тундров лебед. Други интересните наблюдения са черногърба чайка, установени
на язовир Жребчево, скален и морски орел на яз. Копринка и Паничери, звънарки на
Поморийско езеро и река Тунджа и червени ангъчи по Марица. За съжаление, екипите
констатираха огромен брой нарушения – бракониерски отстрел на редки и застрашени
видове птици, незаконни гюмета, сечи. Бяха подготвени сигнали към отговорните
институции.
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ІV. ЕКОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ И ОЦЕНКИ
През 2013 г. СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“ започна изпълнение на дейности по
„Идентифициране на опасните за птиците и прилепите електрически стълбове в границите на
ПП „Сините камъни“, финансиран от ДПП „Сините камъни”.
Целта на проучванията е да се обходят всички електрически стълбове на територията на
ДПП „Сините камъни“, гр.Сливен два пъти месечно от 2 членен екип, като се отбелязват
намерени мъртви птици и прилепи, умрели от токов удар.
До края на 2013 са намерени умрели една горска улулица и два белоглави лешояда.
Целта на тези проучвания е през следващата година проектът да приключи с издаване на
финален доклад, показващ 200 броя от най-опасните ел. стълбове за птиците и прилепите,
които паркът има заложенби средства, за да изолира.
През 2013 г. експерти на проект „Завръщане на лешоядите в България” от Зелени Балкани,
подкрепиха усилията на ДПП Българка за изграждане на площадка за изкуствено подхранване
на хищни птици. Нашите експерти изготвиха доклад за избор на място за площадка на
територията на парка и консултираха екипа при изграждането на съоръжението.
V. ОПАЗВАНЕ “EX SITU” - СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ
Спасителният център за диви животни е едно от направленията в нашата дейност.
Центърът се е наложил като единствена по рода си институция за рехабилитация,
лечение, възстановяване и връщане в природата на бедстващи, редки и застрашени от
изчезване животни. Голяма част от дейността на Спасителния център се осъществява с
доброволното съдействие на стотици симпатизанти в цялата страна, а истинската
ценност е значимата промяна в мисленето на хората, докоснали се по една или друга
причина до дейността на Центъра и неговите пациенти.
През изминалата година 1567 диви животни бяха приети в Спасителния център, 52% от
които бяха върнати отново в природата. Най-многобройни бяха градските лястовички – 176,
следвани от белите щъркели – 168 и керкенезите – 130.
И тази година очаквано най-многобройни бяха случаите с неизвестна причина за
състоянието, тенденция, която се запазва, заради дивия характер на нашите пациенти, след
тях се нареждат малките бебета птици, пристигнали в Центъра в задоволително състояние. 47
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от общо 215 пациенти с нужда от специализирана ветеринарномедицинска помощ са
напуснали успешно клиниката на Центъра, след специализирани хирургични интервенции.
В активния пролетно-летен сезон Спасителният център на Зелени Балкани приюти 980
млади животни, 575 от които бяха освободени отново в природата.
От друга страна във волиерите на Центъра се излюпиха 10 малки от различни видове.
70 човека на възраст между 10 и 50 години положиха над 700 часа доброволен труд.
Над 2200 деца на възраст между 3 и 10 години посетиха Центъра и станаха посланици на
природозащитната идея.
Съвсем не на последно място, екипът на Спасителния център на Зелени Балкани
благодари на всички доброволци, осиновители, дарители, институции, донори и партньори
за помощта и добрата воля за съвместна работа. Работа, което не носи дивиденти, но която
показва, че живеем в съвременно общество, осъзнало инвестицията в дивата природа, като
инвестиция в бъдещето.
Подробна статистика за дейността на Спасителния център е представена в Приложение
към настоящия отчет.
VІ.
ГРАЖДАНСКИ
КОНТРОЛ
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

ВЪРХУ

ПРИРОДОЗАЩИТНАТА

ПОЛИТИКА,

1. РАЗСЛЕДВАНИЯ, СИГНАЛИ И ЖАЛБИ СРЕЩУ НАРУШЕНИЯ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ОТ
ИНВЕСТИТОРИ,
КАМПАНИИ
ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ
НА
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО
Като Организация, осъществяваща дейност в обществена полза повече от 20 години, и
през 2013 г. „Зелени Балкани“ продължи действията си за стриктно спазване на законите
на Република България и издаването на законосъобразни актове от съответните компетентни
органи. Основната част от тази дейност беше насочена към спазването на Закона за
биологичното разнообразие в контекста на постигането целите на екологичната мрежа Натура
2000 и Закона за защитените територии.
Основните проблеми, които бяха идентифицирани в областта на екологичната мрежа
Натура 2000, се изразяваха във формално прилагане на ЗБР от компетентните органи, а
именно регионалните инспекции по околна среда и води към МОСВ.
Формалното прилагане на ЗБР се изразяваше както в незаконосъобразни решения по
преценка степента на въздействие, така и опорочаването на процедурите по издаване на
решение след изготвяне на доклади по оценка за съвместимост.
Знакови случаи през изминалата година бяха продължаващите опити за застрояване на
най-южната част от българското Черноморие – ПП „Странджа” чрез одобрението на ОУП на
Община Царево без задължителната по закон Екологична оценка; незаконното строителство в
резерват „Яйлата” до Камен бряг; застрояването на дюните в Несебър или т.нар. случай
„Дюнигейт”; поредната констатация за нарушения на концесионера на ски зона Банско в
границите на НП „Пирин” и скандално решение на Висшия експертен екологичен съвет през
февруари; все още няма ефективни мерки, които да осигурят опазването на Седемте Рилски
езера, които бавно умират като резултат от засиления туристически поток, станал възможен
след изграждането на лифта без да е извършена актуална оценка за въздействието върху
околната среда и защитените видове в парка и без да се заплащат концесионни такси за
ползването на изключителна държавна собственост; за пореден път станахме свидетели на
политически „чистки” в МОСВ и МЗХ – отговорните институции в страната по опазване на
природата и др.
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В тази неравна битка за радост имахме и положителни новини:
 Преди Премиерът Борисов да обяви, че правителството дава оставка, МОСВ отмени
скандалното решение на директорката на РИОСВ-Стара Загора за изграждане на кариера
край Малко Шарково и Мамарчево без оценка за въздействието върху околната среда.
 След като в предходната година станахме свидетели на нарушения в ПЗ „Деветашка
пещера” през настоящата година стартираха дейности по устойчивото управление на
феномена чрез сътрудничество на научната общност, община Ловеч и НПО.
Кампания за опазване на дюните по българското Черноморие
Припомняме, че кампанията стартира след като в периода около Коледа през 2012 г.
започна строителството на поредния хотелски комплекс в Несебър, който се оказа че е върху
заменени държавни земи – пясъчни дюни. През януари като част от кампанията за опазване
на дюните по българското Черноморие бяха изготвени законодателни предложения, които да
гарантират опазването на тези редки и ценни местообитания. Внесените предложения за
промени касаят Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за горите, Закон за
устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)
и Закон за опазване на околната среда (ЗООС).
През Декември, Коалиция „За да остане природа в България”, в която активно участва и
Зелени Балкани, изготви предложения с шест необходими стъпки за гарантиране опазването
на българското Черноморие. Стъпките бяха изпратени в открити писма до представители на
законодателната и изпълнителната власт и подкрепени от редица граждани.
Доброволци и членове на Зелени Балкани организираха и се включиха в редица публични
протести и шествия в София, Пловдив и Стара Загора.
Кампания за опазване на Пирин
Като член на Коалиция от неправителствени организации „За да остане природа в
България”, Зелени Балкани участва активно в битката срещу закононарушенията в
Национален Парк Пирин.
Представители на Зелени Балкани участваха в редица кръгли маси и дискусии,
включително с представители на министерства и местни власти, в опит да намерят решение и
с настояване на законодателни промени - Бъдещето на Пирин планина (08.02.2013, БТА,
София; 27.02.2013 г., дебат в БТА, София; 04.12.2013 г. пресконференция на МОСВ, София).
През февруари 2013 г., ФПС Зелени Балкани изготви и изпрати свое становище относно
проекта за изменение на Плана за управление на НП Пирин, внесен от община Банско. С него
категорично настояхме за отхвърляне на скандалното предложение за изменение, с редица
правни и екологични аргументи.
Доброволци и членове на Зелени Балкани организираха и се включиха в редица публични
протести и шествия в София, Пловдив и Стара Загора.
Кампания в Пловдив в защита на Цар Симеоновата градина
За съжаление, след незаконното застрояване в границите на природна забележителност
"Хълм на освободителите", което се случи през 2012 г., в град Пловдив през 2013 г. станахме
свидетели на друго посегателство. Обект беше Цар Симеоновата градина - исторически парк,
паметник на градинското и парково изкуство, паметник на културата. За съжаление, всички
тези определения не спряха местната управа да гласува решение за строителството на
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паркинг в границите на парка. Въпреки проведени редица работни срещи с представители на
Министерство на културата и Община Пловдив и множество протести от страна на гражданите
на града, местната управа не се отказа от тези планове. „Зелени Балкани“ подкрепиха
исканията на гражданите да се отменят плановете за изграждане на подземен паркинг в
границите на парка, които могат да доведат до фатални последици за множество знакови
дървета в тази историческа градина.
Кампания в Пловдив в защита на ПЗ „Хълм на освободителите”
През Май 2013 година приключи делото за жалбата на СНЦ "Зелени Балкани" срещу
Разрешението за стоеж на частна резиденция на мястото на ресторант „Голям Бунарджик” в
природната забележителност „Хълм на Освободителите” (тепето „Бунарджик”). За съжаление
след обжалване пред ВАС жалбата беше отхвърлена с мотив, че разрешенията за строеж не
подлежат на обжалване пред съда.
Историята с този строеж започна 2012 година след сигнали и протести на граждани за
незаконно къртене на скали от тепето и изнасяне на сиенитната скала в много големи
количества. Местната администрация, местни медии и държавни органи (РИОСВ, РДНСК и др.)
„запушват ушите си” за гражданския апел и сигнали. В резултат, гражданите се
самоорганизираха и направиха Гражданска иниациатива по Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление с конкретни искания до
Общински съвет Пловдив.
СНЦ "Зелени Балкани" подкрепи гражданите на Пловдив и се включи в техните протести
като своевременно започна Дело в Пловдивският административен съд срещу Разрешението
за стоеж.
ЗЗ „Попинци“
През 2013 г. продължи традиционната ни работа в района на ЗЗ Попинци и ЗЗ Средна
гора. Във връзка с инвестиционни намерения на “Асарел Медет” АД, гр. Панагюрище и на
„Перун 2008” ЕООД. Изготвени бяха становища с цел опазване на биоразнообразието и
защитените видове от стандартен формуляр НАТУРА 2000. Благодарение на професионално и
навреме изготвените становища, вносителите и на двете инвестиционни намерения бяха
задължени от Експертния съвет към РИОСВ Пазарджик да извършат допълнителни
проучвания и да предприемат мерки, които да доведат до възможно най-добро опазване на
природата, при евентуалното реализиране на инвестиционните им намерения. При работата
ни върху тези становища ни беше оказана помощ от съмишленици от с. Попинци; с. Бъта, с.
Баня, с. Оборище, както и от гр. Панагюрище, за което им благодарим.

3. БОРБА С БРАКОНИЕРСТВОТО И НЕЗАКОННИ ПРАКТИКИ
3.1. ПРИЛАГАНЕ НА CITES – КОНВЕНЦИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС
ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ ОТ ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА
Основна част от дейността ни по прилагането на CITES и поддръжката на един от
официалните спасителни центрове по CITES в страната ни – а именно Спасителния център за
диви животни в Стара Загора.
Като неделима част от неговата дейности и усилията ни по прилагането на Конвенцията
бяха осъществени и следните дейности:
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Конфискации на редки видове, при опит за незаконна търговия с тях: на 13.02.2013 г. в
Окръжния съд на Видин, се проведе ново заседание по делото свързано с опита за износ на
Ястребови орли на ГКПП ферибот Видин през март 2010 г. След като първата осъдителна
присъда през 2012 г. беше обжалвана, Софийският апелативен съд върна делото за
преразглеждане във Видин, където за втори пореден път Видинският окръжен съд призна
подсъдимия за виновен като го осъди условно на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ” за срок от 2
(две) години с три години изпитателен срок, както и да заплати глоба в полза на държавата в
размер на 3 000 (три хиляди) лева.
През 2013г. продължихме да следим за продажбата на CITES видове в интернет и да
сигнализираме на отговорните институции при установени нарушения.
3.2. БРАКОНИЕРСТВО
За съжаление и през 2013 г. бяха регистрирани редица бракониерски прояви. Жертвите
бяха основно хищни птици. За съжаление сред тях попаднаха и световно застрашени видове
като царския орел. Искрено се надяваме тенденцията за отстрел на хищни птици да намалее
през следващите години.
VІ. ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМИРАНОСТ И АНГАЖИРАНОСТ
1. ПУБЛИЧНИ КАМПАНИИ
Като част от честванията на 25-годишнината на Зелени Балкани бяха реализирани няколко
инициативи:
Изложба „Четвърт век Зелени Балкани”
2013 г. беше специална за нас – отпразнувахме четвъртвековния си юбилей! За да
отбележим събитието организирахме специална изложба в Народна библиотека "Иван
Вазов" в гр. Пловдив – родния град на Федерация „Зелени Балкани”. На цветни постери бе
представена част от живота и работата в Сдружение "Зелени Балкани", както и основните
направления, по които работим вече 25 години - с природата и хората в сърцата! В изложбата
посетителите можаха да видят много интересни животински и растителни видове, а също и
впечатляващи пейзажи от българската природа. Герои в експозицията бяха освен
основателите, служителите и доброволците в Организацията така и множество почитатели,
приятели, сподвижници и експерти. Посетителите видяха и множество признания за работата
на всички тези хора - грамоти, награди и плакети от национални и международни институции.
Пощенски издания „Четвърт век Зелени Балкани”
Голямо признание за значимия
принос на организация ни в опазването
на
природата
бяха
официалните
изданията на Български пощи посветени
на нашия юбилей. Пощенска марка в
блок, специален печат и илюстрован
плик на тема „25 години Сдружение
Зелени Балкани” бяха пуснати в
официално обръщение (валидирани) на
27
октомври,
в
рамките
на
Международен
панаир
на
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колекционерите БУЛКОЛЕКТО 2013 г. На блока са изобразени целеви видове, за чието
опазване работи нашата организация: брадат лешояд (Gypaetus barbatus), лалугер
(Spermophilus citellus) и афала (Tursiops truncatus). Илюстрования плик е с изображение на
световно застрашения вид – червеногуша гъска (Branta ruficolis). Автор на рисунките е проф.
Стефан Груев. Пощенската марка и плик събудиха небивал интерес сред филателистите и
почитателите на природата. Много от тях се възползваха от възможността да се сдобият с
първодневния печат на изданията. Най-запалените колекционери създадоха и допълнителни
материали – карти максимум с оригиналните картички, отпечатани от Сдружението през
годините. Чрез тези издания нашата организация ще намери още по-широка международна
популярност тъй като темата „Фауна” е една от най-често колекционираните от филателистите
по цял свят. Изданието ще бъде публикувано и в специализирани филателни каталози по цял
свят.
За участието си в Международния панаир на колекционерите (БУЛКОЛЕКТО), Зелени
Балкани получи почетна грамота от Пловдивския Панаир.

Постоянна експозиция в Спасителния център за диви животни
След като изтече изложението „Четвърт век Зелени Балкани”, експонирано в Народна
библиотека „Иван Вазов” в гр. Пловдив, цветните табла бяха разположени като постоянна
експозиция в посетителския кът към Спасителния център за диви животни.
Там стотици посетители, гости на Центъра, малки и големи, могат да се запознаят с
вдъхновяващата история на Зелени Балкани и да споделят нашата радост от постигнатите
успехи.

Юбилейни издания
Всички публикации и издания на Зелени Балкани за 2013 година, носеха юбилейното лого
- 25 години Зелени Балкани, изработено по идея на Любомир Бакърджиев и благодарение на
съдействието на Славея Стойчева. Екипът избра кукумявката като символ на мъдрост и
постоянство и като елемент, който обединява логото на Зелени Балкани и това на
Спасителния център за диви животни, който е не разделна част от нашата история и дейности.
Юбилейното лого намери място и на специални юбилейни фанелки и чаши.

Ден на влажните зони
„Влажните зони съхраняват водата” бе
мотото на Световния ден на влажните зони през
2013 г. В рамките на кампанията, екипът на
Зелени Балкани организира събития в Пловдив
и Поморие.
В Пловдив Зелени Балкани участваха в
организираните от Басейнова дирекция
Източнобеломорски район открити уроци с
ученици от три училища. Експертите от Зелени
Балкани и Басейнова дирекция запознаха
учениците със значимостта на влажните зони за
опазване на водите и водните екосистеми.
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Вечерта на 1-ви февруари доброволци и съмишленици на Зелени Балкани, експерти от МОСВ
и Басейнова Дирекция, вегани и артистично настроени природолюбители се събраха в кафересторант „Карото” в Пловдив. Заедно те отбелязаха празника като се повеселиха в
подготвеното от Зелени Балкани екологично-артистично ателие, посветено на влажните зони.
На самата дата 2-ри февруари, доброволците на Зелени Балкани проведоха традиционното
наблюдение на водолюбиви птици в река Марица. Мероприятието се проведе на южния бряг
на реката при пешеходния мост в Пловдив.
Информационна кампания с туристи и граждани от Поморие се проведе и в
Посетителския център на Поморийско езеро. Екипът на Зелени Балкани запозна посетителите
с природното богатство на комплекса от влажни зони на Поморийско езеро, който е в списъка
на Рамсарската конвенция на влажните зони с международна значимост.

Благотворително базарче в Стара Загора
Благотворителното базарче на "Зелени Балкани и приятели", представено на 13 и 14 май в
Стара Загора и организирано от Обществения дарителски фонд събра около 480 лв за
природозащитните дейности на Организацията. Събитието под надслова "Дай малко, дари
чудо" се осъществява с подкрепата на Община Стара Загора и с участието на "Зелени Балкани"
и "Национална организация на скаутите в България". Всеки участник представи и събира
средства за своята кауза - а ние за нашата - БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА, редките видове и
местообитания. Посетителите можеха да си купят "шаренийките" от електронното ни
магазинче, което "отвори врати" благодарение на проект "Да постигнем повече", подкрепен
от ФПББ и Фондация "Америка за България".
Почистване в Юлиевската кория
На 3 май организирахме малко почистване в Юлиевската кория. Инициативата бе на
нашия приятел - Цветан Златанов от Института по гората. Юлиевската кория е уникална със
своите вековни дъбове - едни от последните останали такива дървета - остатъци от старите
равнинни гори. Гората е обявена за защитена територия по предложение на Зелени Балкани
и по инициатива на Цветан Златанов, с идеята да се запазят вековните дървета. По време на
почистването събрахме около 15 чувала с отпадъци. Планираме и други акции в защитената
територия, и се надяваме с тях да допринесем за нейното опазване и популяризиране.
Изложение ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ в Международен Панаир Пловдив
„Зелени Балкани“ и Спасителния център за диви животни на организацията в Стара Загора
представиха своите природозащитни дейности на изложението ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ в 3та палата на Международен Панаир Пловдив. Изложението се проведе от 20 март до 24 март,
2013 г.
Новото в тазгодишното участие на Зелени Балкани беше представянето и на нашия
електронен магазин.
Седмицата на гората
Седмицата на гората бе отбелязана от 1-ри април до 7-ми април с мероприятия в цялата
страна. На 06.04.2013 г., Зелени Балкани организира Ателие за Гората в Мол Галерия –
Пловдив. Наши специални гости бяха слънчевите деца от Дом за деца лишени от родителска
грижа „Олга Скобелева” - Пловдив. Всички изгледаха филми за птиците, животните и горите.
Научиха как може да направят горски животни и растения от хартия и каква е ползата от тях.
Международен ден на биоразнообразието - 22 май
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Зелени Балкани и Басейнова Дирекция за
управление на водите Източнобеломорски район Пловдив
организираха
мониторинг
на
биоразнообразието при р. Марица в границите на
град Пловдив. Отбелязахме този важен ден с
пешеходен тур на Биоразнообразието със студенти
и доброволци, като посредством бинокли и
определители за птици, бозайници и растения ще
преоткривахме красотата на неповторимите
творения на природата! Международният Ден на
Биологичното разнообразие беше отбелязан под
мотото „Вода и Биоразнообразие“.
Осми Фестивал на Белия щъркел в Белозем
Фестивалът на Белия Щъркел се проведе в периода 18-19 май в с. Белозем – част от
мрежата от Европейски села на щъркелите.
По време на тазгодишното празненство всеки имаше възможност да посети щандове за
плетива, сувенири и продукти от местни производители в парка на „Белия щъркел“, да научи
как се създава ферма за калифорнийски червеи в двора на училището и да види картини и
скулптури от ориз в читалището. Най-новото събитие тази година беше обозначаването на
вековни дървета, част от стара дъбова равнинна гора, която в миналото е била дом на
щъркелите.
Както повелява традицията Отец Петър и Кмета - Иван Тачев откриха официално
мероприятието. Г-жа Ирина Пешкова от името на МОСВ, под чийто патронаж се проведе
Фестивалът, поздрави жителите на с. Белозем за таланта да съчетават опазването на
биоразнообразието и развитието на селския и екотуризъм. Официални гости на Фестивала
бяха Павел Гуджеров и Божидар Стрехин - Зам. Кметове на Община Раковски и др.
Музикалната програма в събота бе представена от слънчевите деца от ЦДГ „Синчец“ - с.
Белозем и ОУ „Гео Милев“, а в неделя гостите се наслаждаваха на песни и танци, изпълнени
от музикална школа и танцов състав „Герене“. От наблюдателната кула в парка, въоръжени с
бинокли и под ръководството на доброволци от „Зелени Балкани“, гостите наблюдаваха от
близо грижата на възрастните щъркели за току-що излюпеното ново поколениеДецата от
училището представиха дневника, в който редовно записват своите наблюдения върху
щъркеловата колония. В двора му, пък изиграха драматизацията „Дружим с витамините“,
докато в другия край изработваха картички чрез квилинг техника. Най-голямата атракция тази
година е фермата за калифорнийски червеи, която самите ученици поддържат. Не малък
интерес имаше към екологичния транспорт и към живописната влажна зона „Кисимови
дупки“, разположена в покрайнините на Белозем. В читалище “Просвета“ официално бе
открита и най-атрактивната изложба до момента - „Любовта на оризарите“ - картини и
скулптури от ориз.
Фестивалът беше закрит с футболния мач на ветераните, който от миналата година вече
се превърна в традиция. На терена на стадион „Чавдар“ беше проведена оспорвана
приятелска футболна среща между ветерани от Белозем и ветерани на Зелени Балкани. След
дузпите, победата извоюваха ветераните от Белозем.
„Парцал фест – За децата“ - Пловдив
С огромен интерес бе посрещнат Парцал фест, проведен специално за 1 юни, за един
незабравим Празник на децата на открито. Зелени Балкани се включи активно във фестивала
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със своето благотворително базарче за природата. Зелени Балкани представи продуктите от
своя електронен магазин - ръчно изработени бижута, керамика, козметика и още куп цветни
чудеса, приходите от които отиват както за майсторите, така и за конкретни природозащитни
акции и кампании, като например проекта за възстановяване на лешоядите. Стотитици
усмихнати деца и техните родители се спряха на нашия щанд, за да се снимат с лешояда Гошо
и разгледат нашите красиви предложения, като сред най-популярните продукти бяха
модулните оригами, които всеки може да сглоби сам!
XII национален събор на Съюза на ловците и риболовците в България
Екип на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани бе сред гостите на XII-я
национален събор на Съюза на ловците и риболовците в България, проведен изминалите
почивни дни край Плевен. Той отбеляза и 115-тата годишнина от основаването на
Сдружението.
По повод двойния празник, и в знак на добра воля и желание за съвместно
сътрудничество както за опазването на дивата природа, така и в борбата с незаконните
прояви, на свобода бе пуснат керкенез, излекуван в Спасителния център. Птицата бе
освободена от друг гост на събитието – Тони Вршкай, отговорник за централна и източна
Европа на Международния комитет за опазване на дивеча и дивата природа.
„Узана Поляна Фест“ - 2013
От 12 до 14 юли, екипът на Зелени Балкани участва в третото поред издание на Узана
Поляна Фест. И тази година "летящият старт" на феста бе поставен с освобождаването на
птици, преминали лечение в Спасителния
център на Зелени Балкани. Четири млади
керкенеза и един обикновен мишелов
полетяха от ръцете на официалните гости на
събитието.
На информационното ни щандче се
спряха много хора от всички краища на
страната, които имаха възможността да се
запознаят с работата ни за различни редки
видове и за българската природа. Радваме се,
че намерихме много нови приятели, както и,
че имахме възможността да се видим
непосредствено с много съмишленици от
цялата страна.
През тази година се включихме в „еко-пазара“ с „Благотворителното базарче на Зелени
Балкани и приятели“. На него предлагахме различни „красоти“ дарени и изработени от наши
съмишленици или закупени в рамките на проект на Фондация помощ за благотворителността
в България“. По този начин събрахме близо 520 лева, които ще бъдат използвани за
природозащитната ни дейност. На събитието благотворителната ни инициатива привлече още
един приятел – Магдалена Славова и MagdalenaRoza – производители на биокозметика от
естествени и сертифицирани растителни съставки. MagdalenaRoza отделиха 5% от средствата
от закупени продукти за дейността на Зелени Балкани.
Природозащитна лятна ваканция – Деца на Поморийско езеро
От 26 до 31 август се проведе природозащитната лятна ваканция за деца на брега на
Поморийско езеро, насочена към подобряване на местообитанията на редките птици в
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района на солената лагуна. Участници бяха момичета и момчета от два социалнопедагогически интерната, както и членове и съмишленици на Зелени Балкани. Инициативата
имаше за цел да развие интерес към околната среда и да изгради у младежите отговорно
отношение към опазването на природата, чрез активно участие в преки природозащитни
дейности.
Младите природолюбители взеха участие в интересни занимания като изработка на
къщички за гнездене на птици, оформяне на острови за птиците в езерото, премахване на
нежелани (инвазивни) растителни видове.
Празници в гр. Кнежа
Местното представителство на Зелени Балкани в гр. Кнежа подкрепи инициатива по
проект „Борба с климатичните промени“, която се състои в поставяне на фотоволтаична
система за зелена енергия в местната църква „Света Троица“. Работата по проекта започна на
10 октомври. Само за 5 дни системата бе окончателно монтирана, след което са проведени
изпитания. Инициативата е на стойност 7 500 лв., реализира се с финансовата подкрепа на
Краси Пеловски, ВПЛК "Победа", гр. Кнежа - Евгения Сайванска, ЕТ „Силвана“, ППЗК "Прогрес"
- гр. Кнежа, ЕТ “Борислав Горанов“, Иван Филански, Любомир Атанасов, ЕТ “Димчо Ангелов“,
Тихомир Драшански, Георги Бодилков, Анатоли Горанов, Теодор Недков, ЕТ“Мики Кристина
Яцинска“, Цветан Матов, ЕТ“ Светослав Янакиев“. На 17 ноември система беше официално
открита.
Във връзка с официалните празници на гр. Кнежа по случай 70 години от основаването на
града Зелени Балкани подари слънчев часовник на града. На 22 ноември часовникът бе
официално открит, а за подаръка получихме официални поздравителни адреси от Кмета на
Община Кнежа и НЧ „Борба”.
Европейска Нощ на прилепите
През 2013 г. Зелени Балкани беше координатор на националната кампания за първи път.
Повече за събитието може да прочетете в раздел 2.9 Прилепи.
Четвърти Национален фестивал на лешоядите в Сливен
Въпреки суровият сливенски вятър, който упорито отвяваше нашите шатри и
транспаранти, стотици деца се включиха в четвъртия Фестивал на лешоядите, който се
проведе на 18.10.2013г. в Сливен. Традиционно фестивалът посрещна всички гости и
граждани на Сливен с информационни материали, реалистични макети на лешояди, кът за
оцветяване на лешояди и рисуване на камъчета с акрилни бои, правене на уникални картички
от природни материали и парцалени кукли. За да чуят за лешоядите и се включат в нашите
забавления ни посетиха ученици от НУ "Васил Левски", VI ОУ "Братя Миладинови", II ОУ
"Христо Ботев", ХГ "Дамян Дамянов", ОУ "Черноризец Храбър" - Крушаре, Общински детски
комплекс - Сливен, III ОУ "Д-р Иван Селимински" и XII ОУ "Елисавета Багряна". Следобедът се
отправихме към адаптационната волиера за лешояди в местността Каракютюк, Сините
камъни, за да маркираме и пуснем на свобода истински белоглав лешояд. На събитието
присъстваха повече от 50 деца от Сливен, както и стажанти от Спасителния център за диви
животни към Зелени Балкани - Стара Загора и Младежка Банка.
Run’n’Roll Пловдив
Въпреки тежките условия, напеченият асфалт и жаркото слънце, традицията бе спазена и
на 19.05.2013 (неделя) на Гребния канал се проведе пролетното, шесто поред, издание на
Run'n'Roll Пловдив. Идеята на организаторите е да популяризират спорта за аматьори.
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Състезанието се организира от Run'n'Roll Пловдив, с помощта на Зелени Балкани, Българския
младежки червен кръст и Община Пловдив. 71 бегачи и 48 смелчаци на ролери (ролкови ски,
тротинетки) стартираха, за да направят обиколка, в която времето не е от значение, а е важно
само да се стигне до финала, обаче със стил! С част от събраните средства имаме амбицията
да осиновим лешояд от програмата "Завръщането на лешоядите в България" в рамките на
проект LIFE08 NAT/BG/278. На гости на събитието специално присъства реалистичен
триизмерен макет, за да могат участниците да се запознаят и вдъхновят от своя герой!

Награди на Българска Фондация Биоразнообразие
През октомври Зелени Балкани взе участие на церемония за Наградите на Българска
фондация „Биоразнообразие“, която се състоя в Борисовата градина. Организацията бе
номинирана в няколко категории:
 Най-успешна кампания (акция/дейност), свързана с опазване на биоразнообразието –
номинирани бяхме с кампанията ни за Деветашката пещера, заедно с другите партньори и
граждани, участвали в нея (НПМ – БАН, БФС и други).
 За дарение/дарител в областта на биоразнообразието - Наградата се присъди на
дарителя на Зелени Балкани - Ралица Хес - кръстник на лешояда Отец Григорий (K4L),
закупила предавател за неговото проследяване на свобода.
 Институция/организация с принос в опазването на биоразнообразието - за цялостния
ни принос за опазване на българската природа.
 Награда за цялостен принос за опазване на българската природа - Единодушно и без
никакъв дебат журито посочи името на Тома Белев, председател на Управителния съвет на
Зелени Балкани, Пловдив. Използваме случая да благодарим на Тома Белев за цялостния си
и доброволен принос към работата на Зелени Балкани!
Зелени Балкани участваха в празника и с информационен щанд, на който представиха
работа на Организацията. Използвахме случая, за да експонираме и пътуващите изложби,
изготвени като част от кампанията за Нощта на прилепите.
2. ДАРИТЕЛСТВО
През 2013 г. Зелени Балкани разви широкомащабна кампания за насърчаване на
дарителството в полза на природата, основно благодарение на проект “Да постигнем повече",
финансиран от ФПББ, стартирал през 2012 г. и приключил през юни 2013 г.
В рамките на проекта бяха изработени 6 касички, поставени в двата офиса на Зелени
Балкани (в Пловдив и Стара Загора), в Спасителния център за диви животни, в Посетителския
център на Поморийско езеро. Една от касичките бе експонирана в МОЛ Галерия – Стара
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Загора в продължение на четири месеца. Касичките бяха използвани по време на
организираните в рамките на проекта обществени и публични кампании.
В рамките на проекта разработихме първия електронен магазин, работещ в полза на
дейността на природозащитно НПО. В периода декември 2012 – юни 2013 г. закупихме за
целите на магазина над 400 артикула. Над 200 артикула бяха дарени от нашите
съмишленици (авторски къщички за птици, парцалени кукли, свещи от естествени материали,
бижута, квилинг картички, коледна украса и много, много други). Над 80 души подкрепиха
дейността ни чрез закупуване на стоки от електронния магазин.
На практика нефинасовите ползи от проекта многократно надвишават размера на
конкретната инвестиция. В рамките на проекта и като част от работата на електронния
магазин бяха осъществени контакти с много привърженици на зелената идея от цялата страна.
Едновременно с това разгърнатата осиновителна кампания успешно се бори с
предразсъдъците на хората спрямо лешоядите, повишава тяхната обща екологична култура и
провокира към активност и дарителство.
Продължиха инициативите за набиране на дарители в осиновителната кампания на
Спасителния център за диви животни. През 2013 година нашата работа и дейности по
оказване на първа помощ и рехабилитация на бедстващи диви животни бяха подкрепени от
общо 52 осиновителя - физически, юридически лица и класове от най-различни училища и
детски градини от цялата страна. Общата стойност на събраните средства през 2013 та е 11
493 лева.
Събраните дарения до края на 2013та година от двете касички в Центъра са 2985,00 лева.
3. РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ
Огромна част от дейностите на Зелени Балкани са свързани с работата с доброволци и
привличането на повече хора в преки прирородозащитни активности, за възпитание на
отношение и отговорност към опазването на околната среда.
Повечето дотук описани проекти, проектни дейности, разследвания, протести и шествия
са осъществени с помощта и подкрепата на доброволци, но в този раздел ще добавим
няколко допълнителни кампании.
Международна консервационна ваканция – Поморие 2013
От 31 август до 8 септември 2013 г. в рамките на проект LIFE10/NAT/IT/256 "Екологично
управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни", се
проведе традиционна бригада на Поморийско езеро, организирана от Зелени Балкани за 18
поредна година. Тази година към българските доброволци се присъедини и природолюбител
от САЩ. Заедно благодарение на умения и ентусиазъм бяха изпълнени поставените цели и
създадени две островчета и една наколна платформа, които целят подобряване условията за
гнездене на водолюбивите птици в Поморийско езеро.
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Доброволческа работна ваканция ,,Дива граница” в Сакар
В периода 14–21.09.2013 г. Зелени Балкани проведе за четвърта поредна година
доброволческа работна ваканция ,,Дива граница” в района на Сакар планина съвместно с TCV
(Доброволци за Опазване на Природата) от Великобритания. Инициативата цели да подобри
и поддържа състоянието на местообитанията на белошипата ветрушка и на адаптационната
волиера изградена в с. Левка в рамките на проект ,,По-голям шанс за белошипата ветрушка
(Falco naumanni) в България” LIFE11 NAT/BG/360, изпълняван от Зелени Балкани с подкрепата
на финансовия инструмент на Европейския Съюз. Доброволци от Великобритания, САЩ и
Зелени Балкани обединиха усилията си, за да осигурят подходящи условия за ветрушките.
Освен с почистване на ловните територии на вида от нежелана растителност и подготвяне на
убежища за укритие на различни дребни бозайници и гущери, част от менюто на белошипите
ветуршки и други видове хищни птици в района, участниците в работната ваканция се
ангажираха и с подобряване на инфраструктурата за възстановяване на белошипата ветрушка
в България.
Опознай птиците на България
Този проект бе подкрепен от Младежка банка - Стара Загора. В рамките на проекта бяха
изнесени 8 презентации пред студенти от Тракийския университет и Професионалната
гимназия по ветеринарна медицина в Стара Загора. На тези срещи и презентации присъстваха
над 250 ученика и студента.
Като част от дейностите, в рамките на проекта бяха посетени 15 обекта на работа на
Зелени Балкани – Пелевун, Поморие, Левка, Конуш, Тъжа и др.
Бе издадено и ръководство за доброволци и доброволни сътрудници, включващо
информация за най-честите пациенти на Спасителния център и оказване на първа помощ на
бедстващи диви животни.
Ученически и студентски практики
През 2013та Спасителния център за диви животни участва в проект Ученически и
студентски практики на Министерството на образованието и науката, в рамките на който 22
студента и над 20 ученика стажуваха при нас. Проект „Успех“ на същото министерство
привлече други 15 ученика.
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4. ИНТЕРНЕТ “ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО”, ЧЛЕНСТВО И ВРЪЗКА С ЧЛЕНОВЕТЕ И
СЪМИШЛЕНИЦИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
През 2013 г. “Зелени Балкани” продължи попълването на информацията в официалната си
интернет страница, както и в страниците по направления /Спасителен център за диви
животни, хищни птици, НАТУРА 2000, опазване на прилепите, Поморийско езеро/, както и в
специално създадените страници на 6 от текущите проекти.
През 2013 г. социалната мрежа Фейсбук затвърди позициите си на основен инструмент за
разпространение на информация сред нашите съмишленици. Към края на годината
страницата има над 15 000 членове и съмишленици, присъедини ли се към. В допълнение на
това видеоматериали от дейността ни бяха представяни в YouTube. И през 2013 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 2013 г. продължи развитието на създадената през 2010 г. специализирана база
данни за контакти на “Зелени Балкани”. Понастощяем Базата данни съдържа над 10 000
контакта на членове, съмишленици, партньори, медии и пр. Базата разполага със различни
приложения и функционалности, които облекчават връзката и комуникацията с членовете,
извеждането на стастики и разпространението на инфорвация, като по този начин значително
улесни работата ни и повиши ефектинвноста и.
През 2013 година през нашата уеб-страница се записаха 84 нови членове на
организацията от цялата страна.
5. МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ И РАБОТА С МЕДИИТЕ
Медиите са незаменим партньор на Зелени Балкани в популяризиране на
природозащитната идея. По тази причина, както и като неразделна част от концепцията ни за
прозрачност и публична отчетност при работата ни и през 2013 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 прес-съобщения до регионални или национални медии, членове и
съмишленици. Представители на медиите бяха канени като преки участници в публични
кампании, теренни и образователни дейности.
Като резултат от активната ни работа за връзки с обществеността работата ни бе широко
отразена както в интернет пространството, така и в електронните и печатни медии - на
национално и регионално ниво.
През 2013 година бяхме отразени в над 600 публикации в различни електронни медии,
над 20 статии в печатни медии, над 15 телевизионни репортажа и 20 радио-интервюта.
Нашите дейности намериха място в 8 международни публикации.
Най-широк отзвук намериха активностите ни, насочени към опазването на прилепите,
лешоядите, белошипата ветрушка и Спасителния център за диви животни.
Сред нашите медийни партньори бяха: телевизиите БНТ, bTV, Нова, 7дни и др.;
вестниците: 24 Часа, Труд, БНР, Дарик Радио, Радио Фокус, и още много други.
Използваме случая да благодарим на всички журналисти, които с обективното
отразяване на дейността ни, допринесоха за популяризирането на природозащитната идея.
За тези, които се поставиха в услуга на интересите, желаещи безконтролното разграбване на
природното наследство ще останем безмълвни – обществото и историята ще бъдат техен
съдник!
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6. ПУБЛИКАЦИИ/ИЗДАНИЯ
През 2013 г. продължихме с издаването на разнообразни информационни и
образователни материали, представящи природното богатство.
Календарът ни за 2013 г. бе посветен на проект „Завръщането на лешоядите”. В рамките
на същия проект бяха изработени също така следните материали: специализирани рекламни
фанелки; специализирани електростатични стикери за стъкло; папки в размери A4 и A5;
индивидуални дипляни за петте целеви територии и лешоядите; информационен лист на
проекта; дипляна за лешоядите и защитените територии.
В рамките на дейностите ни за Поморийско езеро публикувахме три вида дипляни;
туристическа карта за посетителите на езерото; постер и папка.
По проект “Възстановяване на белошипата ветрушка” също бяха издадени серия от
рекламни материали: дамски и мъжки тениски, папка за документи А4, брошура с обща
информация, плакати, стикери, брошура за Спасителния център, брошура “Пернати
помощници в полето”.
Във връзка с отбелязването на Европейската нощ на прилепите бяха отпечатани постери и
дипляни; изработени бяха тениски и значки.
Дипляна и диск направиха достъпен за широк кръг заинтересовани страни първият
каталог на делфините в Българската Черноморска акватория – БУЛФИНС. В края на годината
беше изготвено и публикувано “Ръководство за събиране на данни за изхвърлени на брега
китоподобни (Cetacea) по българското Черноморско крайбрежие”.
Подкрепихме експертите в горския сектор с две издания:
“Определяне и опазване на биотопни дървета” и “Устойчиво управление на горите в
района на Смолян”.
7. БЛАГОДАРНОСТИ
Специални и дълбоки благодарности екипът на “Зелени Балкани” изказва на своите
доброволни сътрудници, без които дейностите ни през 2013 г. нямаше да са толкова
ползотворни, а Организацията нямаше да е това, което е!
Благодарим на десетките доброволци от цялата страна, сред които: Боян Баев, Станимир
и Даниел Стоянови, Георги Василев, Константин Дичев, Младен Ангелов, Пенка Иванова,
Андреана Иванова, Венцислав Огнянов, Георги Диловски, Георги Стойчев, Даниела Богоева,
Даниела Митева, Димитър Маринов, Евгени Даков, Елена и Георги Дулеви, Ивайло Цеков,
Иван Караджов, Иван Маламов, Илиян Николов, Николай Димов, Петър Гюдженов, Рафлин
Саркисян, Илиян Чорбаджиева, Надежда Кънчева, Апостол Караганчев, Димитър Събев,
Андреана Дичева, Деан Кръстанов, Мария Георгиева, Мариета Иванова, Румен Тодоров, Chris
Prescott, Райна Атанасова, Галя Драгиева, Йордан Иванов, Митко Димитров, Славея Стойчева,
Станимира Делева, Таньо Павлов, Искрен Карамехмедов, Желю Иванов, Леандра Друмева,
Райна Сараванска, Маргарита Котирова, Теодора Николова, Слави Петров, Люба Шопова,
Снежана Дармонска, Иван Ставрев, Лазар Бундев, Александър Моллов, Иван Иванов, Иван
Ананиев, Тодор Георгиев, Цветомил Савчовски и всички доброволци от Кнежа, Дидо
Писарски, Петко Памукчийски, Ивелин Горанов, Диян Шишков, Ивайло Цоков, Крум Сираков,
Румяна Николова, Иван Проданов, Елена и Параскева Аврамови, Николета Власева, Ива
Алексиева, Борислав Петров, Надежда Методиева, Мария Русева, Кирил Балабанов,
Вениамин Милев, Пламена Димитрова. Благодарим на всички доброволците, участвали в
дейността на Спасителния център за диви животни (упоменати в Отчета на Спасителния
център).
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Молим за извинение стотиците знайни и незнайни хора, които не са поименно
упоменати тук, но с дейността си подпомогнаха “Зелени Балкани” и природозащитното
движение в България! Изказваме им най-искрена и дълбока благодарност, че подкрепиха
нашата дейност!
Изказваме благодарност и на дарителите на Организацията! Благодарим на платилите
своя доброволен членски внос за 2013 г.!
Не на последно място, благодарим на дарителите, участвали в Осиновителната програма
и другите благотворителни инициативи на Спасителния център за диви животни, насочени
към опазване на редки видове ex-situ (упоменати в Отчета в раздела за Спасителния център).
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