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ДЕЙНОСТИ НА “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ” ПРЕЗ 2015 Г. 
 
Настоящият отчет представлява сборен отчет на дейностите на СНЦ “Зелени Балкани” и СНЦ 
“Зелени Балкани – Стара Загора”, които са част от Федерация на природозащитни сдружения 
“Зелени Балкани”. Отчетът представя дейността на двете организации за 2015 година по 
проекти и направления. 
 
І. ПРОЕКТИ И ДОНОРИ 
 
През 2015 г. ФПС “Зелени Балкани” работи по изпълнението на следните проекти:  
 
СНЦ „Зелени Балкани": 
• „Дългосрочна консервация на популацията на световно застрашената червеногуша 
гъска в основните й зимовища в света“, финансиран от EURONATUR, EAF; 
• „Полетът на щъркелите” с финансиране от фондация EuroNatur – Германия; 
• „Опазване на белия щъркел чрез преки консервационни мерки и създаване на местни 

капацитети”, с финансиране от фондация EuroNatur – Германия; 
• „Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и 
крайбрежни лагуни“, със средства от Финансовия механизъм LIFE+ на ЕК;  
• "Последната чаплова колония в Тракия. Възстановяване на смесени чаплови колонии в 
поречието на р. Марица.", финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.”; 
• „Изработване на план за управление на ЗЗ „Язовир Конуш”, финансиран от ОП „Околна 
среда 2007-2013 г.”; 
• „Съвместно опазване на Странджански регион за устойчиво развитие”, финансиран от 
Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП „България-Турция“; 
• „Провеждане на програма за проучвателен мониторинг за оценка на натиска и 
въздействието на рибовъдството върху повърхностните водни тела и актуализация на 
програмата от мерки в плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район“, 
финансиран от ФМ на ЕИП; 
• "Национална кампания за отбелязване на международната нощ на прилепите", 
финансиран от M-tel екогрантс, чрез Фондация "Помощ за благотворителността в България"; 
• „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ 
финансиран от ФМ на ЕИП; 
• „Гражданска подкрепа за проучване на китоподобните в българската акватория на 
Черно море“,  финансиран от ФМ на ЕИП; 
 
СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“ 
• "Ежегодна издръжка на Спасителен център за диви животни (рехабилитация, 
размножаване и връщане в природата на редки животни), гр. Ст. Загора за периода 2015 г.", 
финансиран от  ПУДООС;  
• „Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България“,  
съфинансиран от финансовия механизъм LIFE+ на Европейската Общност, Франкфуртско 
Зооложко Дружество (FZS), Немска федерална агенция по околна среда (DBU); 
• „Светло бъдеще за черния и брадатия лешояд в България“, съфинансиран от 
финансовия механизъм LIFE+ на Европейската Общност;  
• ,,По-голям шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България - Възстановяване 
на белошипата ветрушка”, съфинансиран от финансовия механизъм LIFE+ на Европейската 
Общност; 
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• “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” - финансиран от International Wildlife 
Consultants (UK) Ltd. и Агенцията по околна среда на Абу Даби (Environment Agency – Abu 
Dhabi);  
• „Да върнем ловния сокол в България”, финансиран от ЗАД „Армеец”; 
•  „Хора ЗА природата - зелено общество в действие”, финансиран от Българо-
швейцарска програма за сътрудничество, чрез фонда за развитие на гражданското общество; 
• „Бял щъркел: Спомагане за съхраняване на биоразнообразието при реализация на 
големи инфраструктурни проекти“, финансиран от Овергаз Инк АД и ЕВС; 
• „Изграждане на експертен капацитет за проучване и опазване на прилепите в България 
(NBMS)“, финансиран от ФМ на ЕИП; 
• „Да обикнем прилепите“, финансиран от Секретарията на EUROBATS; 
•       ,,Дългосрочни консервационни мерки за опазването на световно застрашените Царски 
орел и Египтески лешояд, както и на други приоритетни видове в ЮИ България” - финансиран 
от EURONATUR, EAF 
 
През 2015 г. дейностите на Зелени Балкани са подкрепени от: 
• Финансов механизъм LIFE+ на Европейската Общност;  
• Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС); 
• Оперативна програма околна среда 2007-2013 (Европейския фонд за регионално 
развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна 
програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”); 
• Франкфуртско Зооложко Дружество (FZS); 
• ЗАД „Армеец”; 
• Фонд за действие “Европейска екологична мрежа” (EECONET Action Fund); 
• Фондация „Европейско природно наследство” - Германия (EURONATUR); 
• International Wildlife Consultants (UK) Ltd; 
• Агенция по околна среда на Абу Даби (Environment Agency - Abu Dhabi); 
• Немска федерална агенция по околна среда (DBU); 
• Българо-швейцарска програма за сътрудничество, чрез фонд за развитие на 
гражданското общество; 
• Българо-Британско Дружество; 
• Община Прага; 
• Европейски бизнес конгрес (European Business Congress); 
• Овергаз Инк АД;  
• Alwetterzoo (Германия);  
• Wilhelma Zoo (Германия); 
• ЕТ „Клима Димитър Димитров“; 
• Зоопарк Прага; 
• Тракийски университет; 
• Професионална гимназия по ветеринарна медицина „И.П. Павлов“; 
• Фондация помощ за благотворителността в България; 
• Contur Global; 
• Toner Stream;  
• Mtel; 
• EUROBATS; 
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ІІ. КОНСЕРВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 
 
През 2015 г. организациите продължиха своята работа по основните програмни направления 
и дългогодишни консервационни програми. 
 
1. КОНСЕРВАЦИЯ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ И 
ГОРИ 
 
1.1. ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО 
Поморийско езеро е един от приоритетните райони на работа на “Зелени Балкани”. 
Опазването на една от най-значимите влажни зони по Черноморското крайбрежие е обект на 
дългогодишна консервационна програма, стартирала през 1996 г. През годините 
организацията привлече и инвестира огромни средства и усилия за опазване на уникалното 
биоразнообразие на езерото и за предотвратяване на неговото застрояване.  
 

 
През 2015 г. Зелени Балкани продължи изпълнението на дейности по стартиралия през 2011 г. 
проект MC SALT „Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и 
крайбрежни лагуни” LIFE10 NAT/IT/256. Проектът е международен и се осъществява в 
партньорство с Паркове Делтата на По и Молентарджиус (Италия) и Камарг, Тур дьо Валат и 
Сален Груп (Франция). Целта му е опазването на местообитания и видове птици, обект на 
защита на Директивите за птиците и местообитания на ЕС в общо 10 защитени зони в Италия, 
Франция и България. Целевата зона за проекта в България е Поморийско езеро. 

През 2015 г. са осъществени следните дейности и са постигнати следните резултати: 
Екипът на проекта участва  в четвъртата работна среща на партньорите по проекта в 

Комакио, Регионален парк Делта на р. По в провинция Емилия-Романа. В рамките на срещата 
експерти от партньорите представиха напредъка по изпълнение на дейностите в отделните 
територии в Италия, Франция и България. Посетена беше проектната територия в района: ЗЗ 
Солници Червия. Наблюдавани бяха създадените нови острови заети от речни рибарки и 
колонията от малки черноглави чайки, гнездящи по диги в солника. Представени бяха 
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изградените в рамките на проекта наблюдателни кули и укрития, подпомагащи развитието на 
екотуризма в района. През изминалата година беше завършен последващия мониторинг на 
резултатите от консервационните дейности – установено беше първо много вероятно 
гнездене на бял ангъч в поставените гнездови кутии. По изградените платформи и острови 
гнездяха около 30 двойки речни рибарки. Основно място за гнездене в лагуната беше големия 
остров, където бяха регистрирани следнити видове: гривести рибарки – 3000 двойки, 
саблеклюн – 125 двойки, малка черноглава чайка – 22 двойки, дебелоклюна рибарка – 35 
двойки, кафявокрил огърличник – 20 двойки и тънкоклюна чайка – 3 двойки. На малкия 
остров бяха регистрира около 90 двойки речни рибарки.  Не толкова добри бяха резултатите 
от премахването на инвазивните растителни видове от дюните на защитената зона, където 
установихме, че на места аморфата е изникнала отново. 

Продължи работата по изготвянето на двата стратегически документи – Насоки за 
смекчаване на негативното въздействие от жълтокраката чайка върху редки видове 
водолюбиви птици и Модел за управление на солници. Закупените в рамките на проекта 
велосипеди бяха ползвани от посетителите на Поморийско езеро през летния сезон.  
     

 
 

Допълнително по направлението:  
Проведена беше традиционната консервационна бригада през месец септември. 

Основните дейности бяха насочени към премахване на растителността от големия остров за 
гнездене на птици и бяха ремонтирани създадените дървени платформи и острови в проекта 
ЛАЙФ, които бяха обект на вандализъм и бяха пострадали от влиянието на вълните и вятъра. 
На 5 юни в посетителския център „Поморийско езеро“ беше отбелязан първия Ден на 
китоподобните под егидата на ACCOBAMS. 
През цялата изминала година Посетителския център на Поморийско езеро, продължи да 
изпълнява основната си мисия – да информира посетителите за природното наследство 
запазено в Поморийско езеро и да възпитава отговорно отношение към защитените 
територии и природата като цяло. През годината Центъра бе посетен от над 2000 души от 
България, Русия, Англия, Германия и редица други страни. 
 
 
1.2. ЯЗОВИР ОВЧАРИЦА И ЯЗОВИР ЖРЕБЧЕВО 
Основните ни дейности в тези влажни зони през последните години бяха в рамките на проект 
“Изготвяне на Планове за управление на Защитена зона “Язовир Овчарица” BG0002023 и 
Защитена зона “Язовир Жребчево” BG0002052”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 
г.” и изпълняван от РИОСВ Ст. Загора като бенефициент и „Зелени Балкани – Стара Загора“ 
като партньор. 
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Дейностите приключиха през март 2014 г., с внасянето в НСЗП на готовите планове за 
управление с всички съпътстващи ги документи и на финалния отчет пред финансиращия 
орган.  
През 2015 г. ПУ бяха връщани на три пъти за преработка, като през декември ПУ на  ЗЗ 
“Язовир Жребчево” бе одобрен и влезе в сила, а през м. май 2016 г., след четвърта 
преработка, влезе в сила и този за ЗЗ „Язовир Овчарица“. Повод за гордост е, че от шест 
одобрени към момента ПУ на ЗЗ за защита на дивите птици, два – за най-големите и ценни в 
орнитологично отношение – са дело на Зелени Балкани. Важно е да се отбележи, че въпреки 
многобройните връщания и забележки, в крайна сметка бе намерен общ език с експертите от 
НСЗП и направените промени не са за сметка на консервационната стойност на ПУ.  

След приключване на проекта продължава мониторинга на ЗЗ и борбата с нарушенията 
на екологичното законодателство. 
 
1.3. ЯЗОВИР КОНУШ 
На територията на яз. Конуш основните ни дейности се изпълняваха по два проекта – 
„Последната чаплова колония в Тракия. Възстановяване на смесени чаплови колонии в 
поречието на р. Марица“ и „Предложение за изработване на план за управление на защитена 
зона Язовир Конуш“, финансирани от ОП „Околна среда 2007-2013 г.”  

Целта на първия проект бе подпомагане на гнездовите популации на три вида чапли 
(малка бяла, нощна и гривеста) и създаване на условия за стартиране на програма за 
възстановяване на изчезналите като гнездящи видове в Тракия блестящ ибис и лопатарка.  

 

 
 
 
През 2015 г. за ограничаване на заплахите бе изградена е 1440 м ограда и система за 

редовен мониторинг, с което са прекратени безпокойството от навлизането на хора и 
автомобили в колонията. Бяха построени и 6 дка басейни за съхраняване на плевелна риба и 
голяма волиера за създаване на изкуствена колония. Ежегодно са спасявани от смърт и 
рехабилитирани паднали от гнездата малки, основно на нощна и малка бяла чапла. От 
стартирането на проекта до този момент са изхранени изкуствено и освободени 150 млади 
птици. 

 



Годишен отчет 2015 г 

 
8 

 
 

 
 
Основен резултат от проекта е рязко увеличение на числеността на гнездящите двойки 

чапли от 290 през 2010 г. до 820 през 2015 г. Образува се и малка втора колония с 48 гнезда. 
Загнездиха и нови видове, като сивата чапла и големия корморан. 

Всички теренни дейности са приключени през 2015 г. и в ОПОС е внесен финалния 
отчет. 

По втория проект през 2015 г. е проучена биота по всички направления (висши 
растения, фитопланктон, зоопланктон, бентос, ихтиофауна, безгръбначни и ентомофауна, 
херпетофауна, орнитофауна, териофауна); най-голямата колония чапли в страната е подробно 
проучена. Събрана е информация за структура, миграции, гнездови местообитания, 
хранителни територии, денонощна динамика, успех на размножаването, смъртност, 
следгнездови скитания и концентрация на млади птици и др.; направена е оценка на 
абиотичната среда, климата, хидрографията, геоморфологията, ландшафта, земеделските 
ползвания, собствеността и влиянието им (заплахите) върху целевите видове. Оценките са 
обобщени в доклади – приложение към Плана за управление; извършени са хидрохимични и 
хидробиологични проучвания и мониторинг. Изработени са доклади и оценки за влиянието 
на влиянието на повишената еутрофикация в следствие на заустване на битово-фекални води 
и земеделските практики.  
 
1.4. ГОРИ 

Българските гори са едни от най-ценните природни ресурси на страната ни. Още при 
самото си създаване “Зелени Балкани” идентифицира опазването и устойчивото управление 
на горите като един от основните си приоритети и сфери на действие. Този проблем е 
изключително наболял през последните години. За неговото трайно решаване е необходима 
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сериозна държавна политика и траен ангажимент на управляващите за решаване на 
проблемите на сектора и устойчиво управление на горите. 

За съжаление, през последните години Зелени Балкани не разполага с целево 
финансиране и свободен експертен потенциал, за да отговори на важността на проблема и да 
продължи активно целевата си работа за разследване на закононарушения, разследвания на 
сигнали и други дейности, важни за опазване на горите. Въпреки това, екипът осъществи 
експертна подкрепа на граждани и популяризира редица граждански кампании, насочени 
към разследване на бракониерство в горите. 

През 2015 г, експерт от Зелени Балкани участва в работната група за разработване на 
Национален FSC стандарт за устойчиво стопанисване на гори, създадена по инициатива на 
ВВФ България. 
 
2. КОНСЕРВАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕДКИ И ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ И ТЕХНИТЕ 
МЕСТООБИТАНИЯ 
 
2.1. ЛЕШОЯДИ 

През юни 2015 г. успешно приключи проект „Завръщане на лешоядите в България” 
LIFE10 NAT/BG/278, с всички предвидени подготвителни, преки консервационни и публични 
дейности. Той бе осъществен в партньорство с Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) и 
подкрепен от финансовия механизъм LIFE+ към Европейската Общност, Франкфуртското 
Зооложко Дружество (FZS) и Немската федерална агенция по околна среда (DBU).  

В рамките на проекта са внесени общо 264 белоглави лешояди (Gyps fulvus) и един 
черен лешояд (Aegypius monachus). Птиците са основно от Испания и Франция, където 
популациите им са много големи и стабилни, както и няколко индивида от зоопаркове от 
Чехия, Германия и Холандия. 

През периода от януари 2010 до юни 2015 г. са освободени общо 205 белоглави 
лешояди от четирите адаптационни волиери, поддържани в рамките на проекта. Към юни 
2015 г. общо около 70 белоглави лешояди постоянно присъстват в четирите райони на 
освобождаване в Стара планина. Между тях има трайно привлечени птици от други колонии.  

Белоглави лешояди, освободени от четирите волиери за адаптация в Стара планина са 
наблюдавани в следните страни: България, Гърция, Сърбия, Македония, Румъния, Турция, 
Украйна, Италия, Унгария, Франция, Полша и Йордания. 

Първите опити за размножаване на белоглави лешояди, освободени в рамките на 
програмата за възстановяване на вида в Стара планина, са отбелязани през май 2012 г. в 
Източна Стара планина, едва три години след пилотните пускания през 2009 г. Първото 
доказано излюпено малко в районите на освобождаване е отчетено през 2015 г., пет години 
след началото на програмата за възстановяване на вида във Врачански Балкан. 

В резултат на положените до момента усилия, можем да посочим първите 
документирани размножаващи се двойки белоглави лешояди на територията на Врачански 
Балкан и Източна Стара планина от повече от 50 години насам.  

Едновременно с това са регистрирани последователни наблюдения на черен лешояд 
на площадката за допълнително подхранване в района на защитена зона Сините камъни-
Гребенец три поредни години (2013-2015). Разработени са чернови на национални планове за 
действие за белоглавия, черния и брадатия лешояди. Площадките за допълнително 
подхранване на лешояди са посещавани редовно от критично застрашения египетски лешояд, 
както и скален, царски и морски орел. 
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В резултат на огромните успехи, постигнати от екипа, през 2015 г. Европейската 

Комисия одобри проект продължение „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649, 
който стартира през юли, координиран от Зелени Балкани - Стара Загора и с участието на 
Фонда за дивата флора и фауна, Фондацията за опазване на лешоядите (Холандия), Хунта де 
Екстремадура (Испания) и ЕвроНатур (Германия).  

Проектът е седем годишен и предвижда възстановяването на черния лешояд в 
България, с използването на европейски опит, подобряване на условията за гнездене и 
хранителната база, подпомагане на местните животновъди, популяризиране на екстензивно 
животновъдство и увеличаване на едрия копитен дивеч, намаляване на заплахите и 
подпомагане на националните капацитети за програми за реинтродукция. 

Крайната цел на проекта е да създаде гнездяща популация черни лешояди в България, 
за да възстанови връзките между популациите на вида на Балканите (Гърция) и Крим и тези в 
Алпите и на Пиренейския полуостров, като подпомогне създаването на устойчива Пан-
европейска популация на вида. 

През 2015 година по новия проект бяха осъществени следните дейности: 
• сформиран екип на проекта, уточнени отговорности и планиране; 
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• продължи подхранването и наблюденията на белоглави лешояди на площадките и 
волиерите в Централен Балкан, Сините камъни - Гребенец, Котленска планина; 
• закупени овчарник, краварник и оборудване (трактор, ремарке, камион за превоз на 
добитък, моторни триони, храсторез, шредер и т.н.), предназначени за екстензивно 
отглеждане на добитък в ЗЗ Бяла река; 
• закупени 30 агнета за създаване на моделно стадо от животни; 
• стартирани проучвания и пробни подхранвания за изграждане на нови площадки за 
подхранване; 
• пилотно залесяване на 100 фиданки черен бор в района на Котленска планина, за 
подобряване условията за гнездене на черни лешояди в района; 
• картирани и наблюдавани известните гнезда на скални орли, белоглави лешояди, 
гарвани в целевите територии. 
 Екипът на проекта участва в редица презентации и публични кампании - WakeЪп 
Фестивал, Беглика 2015, Узана поляна Фест 2015, Фестивал Лятна Случка - Карандила 2015, 
обучение за доброволци на Спасителния център и много други. 

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

Бяха организирани няколко демонстрационни освобождавания на лешояди, с 
участието на осиновители, паркови служители и ученици.  

През цялата година екипът ни полага усилия да представя природозащитната идея  
пред деца и ученици. Презентации по направлението бяха организирани за 100 ученици от ОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий“, с. Труд (11.03.2015 и 27.04.2015 г). 
 

По направлението: 
По отношение на брадатите лешояди, през 2015 г. и след извършена реконструкция на 

волиерата, екипът на Спасителния център за диви животни с радост отбеляза първите 
копулации на двойката, отглеждана вече осем години. С това може да отбележим първата 
сформирана двойка брадати лешояди в България за повече от 60 години насам!  

По отношение на египетските лешояди, през юли 2015 г., Спасителния център за диви 
животни прие две млади мъжки птици, докарани от Антонин Вайдъл, куратор по птиците в 
Зоопарк Прага и отговорник на програмата за размножаване на египетски лешояди в плен 
(ЕЕР) към Европейската Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите (ЕАЗА). Птиците бяха 
настанени заедно с останалите пет египетски лешояди (три женски и два млади мъжки) в 
специализираната волиера, изградена със средства, дарени от Община Прага. Идеята на 
екипа е да се предостави по-голям избор на птиците за образуване на двойки и евентуално 
получаване на поколение в плен. 

 
2.2. ЦАРСКИ ОРЕЛ 
Дейностите по дългосрочната ни консервационна програма през 2015 г. са насочени 

към опазване, подпомагане и проучване на националната популация на вида, монтиране на 
изкуствени гнезда,  директна охрана и изкуствено подхранване на отделни гнездящи двойки. 
Те са финансирани основно в рамките на проект: “Дългосрочни мерки за защита на световно-
застрашения вид царски орел (Aquila heliaca)  в райони на неговото разпространение на 
Балканския полуостров – ЮИ България”, финансиран от EURONATUR и ЕAF. 

Дейностите бяха осъществявани в района на Югоизточна България в обхвата на 
няколко Защитени зони от Натура 2000, и съседните на тях територии. Зоните са обявени и 
според двете Директиви на ЕС – Директивата за птиците - Сакар BG0002021, Западна 
Странджа и Дервентски възвишения и Директивата за опазване на местообитанията - Сакар 
BG0000212 и Ждрелото на река Тунджа BG0000217. Територията е в обхвата на българската 
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част от Европейския Зелен Пояс в граничната територия на България и Турция. Този обширен 
регион е най – важния за опазването на  царския орел (Aquila heliaca) в страната. 

Работата на Зелени Балкани има безспорен принос към повишаване на националната 
численост на царските орли в България, като за последните няколко години, тя се е повишила 
с около 20 - 30 %. Голяма част от новосформираните двойки са в териториите, в които в 
периода 2009 – 2012 г. Зелени Балкани успешно изпълни проект “Консервационни дейности 
за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и 
царски орел, в основните им местообитания в България” чрез  Оперативна програма “Околна 
среда 2007 – 2013 г.” 

През 2015 бяха постигнати следните резултати: 
Стопанисваните от нас земеделски земи достигнаха обща площ около 100 ха – земи, 

попадащи в  четири основни типа от местообитанията на царските орли.  
Увеличи се броя на каракачански коне (общо 18 животни), които се използват за 

екстензивно пашуване и управление на местообитания на царски орел и белошипа ветрушка. 
Охраняват се 4 гнездящи двойки царски орел в Сакар, които през 2015 г отгледаха 

успешно общо 6 малки. Една  от тях за втора поредна година отглежда три малки, това е 
добър резултат които е повлиян от провеждането на изкуствено подхранване. Подобно 
подхранване е проведено и на останалите от охраняваните двойки. Паралелно с тези 
дейности са извършвани и наблюдения и мониторинг на популацията на царските орли в 
района.  

През 2015 е открит мъртъв царски орел със съмнения за отравяне. Информирани са 
компетентните институции и трупа е предаден за аутопсия. След извършеното разследване не 
е доказано че птицата е загинала в следствие на отравяне и не е открита причината за нейната 
смърт. 

 

 
 
В направленията лечение, рехабилитация и освобождаване в природата на бедстващи 

царски орли, като част от дейност на Спасителния център, Зелени Балкани продължава да е 
водещото звено в Страната. И през 2015 Спасителния център продължава да оказва 
квалифицирана ветеринарно медицинска помощ за царските орли. Също така в Центъра са 
осигурени места за размножаване на царски орли които са настанени в Центъра за дълъг 
период. Въпреки че размножаването в ex – situ  условия на царските орли е сложен процес, 
екипа полага усилия да се създадат необходимите условия за размножаване, като това 
вероятно ще се случи през следващите години. 

 
2.3. ЛОВЕН СОКОЛ 
Работата на Зелени Балкани за опазване на ловния сокол през 2015 г. се изпълнява 
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основно в рамките на проект „Ловен сокол в България – изследване и опазване”. Проектът се 
финансира от International Wildlife Consultants (UK) Ltd. и Environment Agency – Abu Dhabi. 
Допълнителен принос за програмата са и средствата, привлечени от ЗАД „Армеец“, осигурени 
като част от инициативата „Да върнем ловния сокол в България”. 0,50 лв от всяка сключена 
полица „Каско на МПС” се даряват в подкрепа на инициативата на Зелени Балкани за 
възстановяване на популацията на ловния сокол в България. По този начин, със съдействието 
на Компанията, хиляди български граждани подкрепиха работата ни за завръщането на този 
изчезнал вид.  

 

 
 

 
 
Концепцията ни за възстановяване на ловния сокол включва реализирането на 

програма за ex-situ възстановяване на вида (размножаване в неволя и пускането на птици на 
свобода), съчетано с дейности на терен за проучване състоянието на вида, подходящите 
местообитания и хранителна база. Неразделна част от процеса е и промяната на 
обществените нагласи и отношение, като единствена гаранция за дългосрочното опазване на 
вида. Можем да определим сезон 2015 г., като най-успешния до сега. От сформираните 6 
родителски двойки се излюпиха 19 пиленца и съответно бяха освободени 19 млади сокола – 
най-многобройната група от началото на дейностите на Зелени Балкани по проекта. Птиците 
бяха освободени по специална методика, включваща адаптационни волиери в близост до с. 
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Малко Кадиево, обл. Стара Загора.  
 

 
 

2.4. БЕЛОШИПА ВЕТРУШКА 
Дейностите за белошипата ветрушка през 2015 г. се осъществяват в рамките на проект 

“По-голям шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България – Възстановяване на 
белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360. Проектът цели подпомагане на популацията на 
световно застрашената белошипа ветрушка в България, чрез преки консервационни мерки и 
широко обществено участие. Дейностите са осъществени в района на защитените зони от 
екологичната мрежа Натура 2000:  ЗЗ „Сакар“, ЗЗ „Бяла река“, ЗЗ „Крумовица“. В периода 2013 
– 2015 в природата са освободени 286 малки белошипи ветрушки. Това са птици доставени от 
партньорите по проекта ДЕМА, излюпени в Спасителния Център на Зелени Балкани или 
излюпени от родители размножаващите се на свобода в ново създадената колония. 

 

 
 
През 2015  е потвърдено съществуването на неизвестна за страната ни малка колония 

на белошипи ветрушки на територията на петролна рафинерия Лукойл до Бургас. Там гнездят 
около 4-  5 двойки, в смесена колония с керкенези и чавки. 

Благодарение на успешно изградения и функциониращ вече три години Модул за 
освобождаване и адаптация на белошипи ветрущки в Сакар, както и монтирането на 
допълнителни гнездилки и структури, е затвърдено гнезденето на вида в района. През 2015 г, 
в структурите на модула за освобождаване на свобода гнездят 9 - 13 двойки белошипи 
ветрушки които отглеждат самостоятелно 17 малки, а размножаващите се птици в 
Спасителния център за диви животни при Зелени Балкани сформират  13 двойки, който 
отглеждат успешно 30  малки.   
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През 2015 г. в природата са освободени общо 82 малки (45 доставени от партньора по 

проекта ДЕМА, 20 от излюпените в Спасителния център и 17 малки излюпени от свободно 
живеещи  родители в колонията в с. Левка). 

С цел проследяване на адаптацията на птиците от новата колония, определяне на 
местата за ловуване, райони на дисперсия, места за почивка, миграционни пътища и зимни 
местообитания на белошипите ветрушки е  извършено маркиране със сателитни предаватели. 
За целите на проучванията, през 2015 г са  използвани 4 сателитни предавателя тип PTT. 
Подобни устройства се използват за първи път за страната, като това са най-дребните  птици 
проследявани със сателитни предаватели. За две от маркираните птици е събрана 
информация за миграционните пътища  и местата за зимуване в Нигер, Чад и Нигерия. Също 
така е установен район за предмиграционни струпвания на вида на територията на северна 
Гърция в близост до град Кавала. 
 

 
 

В рамките на проекта се проведе експертна работна среща ,,Обезопасяване на рискови 
за птиците елементи от електроразпределителната мрежа в България“. Събитието бе 
организирано от EVN България и Зелени Балкани.    Експертната работна среща се проведе на 
26.02.2015 г. в гр. Пловдив с участието на над 40 представители на електроразпределителните 
дружества, природозащитни неправителствени организации, държавни институции и 
международни експерти. Участниците в събитието – Зелени Балкани, EVN България, БДЗП, 
ФДФФ, както и природни и национални паркове, представиха различни подходи за 
идентифицирането и обезопасяването на елементи от електроразпределителната мрежа, 
които са рискови за дивите птици. Г-н Винфрид Бьомер от германската природозащитна 
организация NABU представи дългогодишната работа в Германия в тази насока, а 
представителите на МОСВ запознаха участниците с  нормативната база в България. В 
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допълнение, на 17 и 18 юни EVN България и Зелени Балкани проведоха информационни 
работни срещи в КЕЦ Крумовград и КЕЦ Свиленград. По време на срещите бяха представени 
целите на проекта, идентифицираните целеви ел. линии за обезопасяване, като беше обсъден 
план график за изпълнение на дейностите. 

Обществена информираност за проекта и резултатите от дейностите в него се 
поддържа чрез специализираният уеб сайт на проекта - 
http://greenbalkans.org/birdsofprey/lesserkestrellife/bg/, за целите на който се използват кадри 
от аудиовизуалният архив на проекта. Изработените информационни материали представящи 
проекта, са разпространени сред целевите групи в района, както и в Демонстрационният 
център Левка, който е оборудван и функционира като част от проекта.  През 2015 са издадени 
и 250 плаката популяризиращи целите на  проекта.    

Продължава отбелязването на Деня на белошипата ветрушка, в Модула за 
освобождаване с. Левка с участието на множество деца от училищата в Свиленград, с. Левка и 
Ивайловград. Заедно с тях са реализирани различни образователни дейности – 
информационни лекции, уроци, младежки лагер и дейности на открито, участие във 
викторини.  От всички училища, с които е сме работили в дейности на проекта са участвали 
над 300 деца. Демонстрационният център в с. Левка приема редовно посетители /общо над 
900 до сега/, като през 2014 и 2015 бе включен в маршрутите на няколко компании развиващи 
специализиран орнито туризъм. Посетен от над 10 организирани, чуждестранни, туристически 
групи.  

Проекта участва като съорганизатор на Първата национална конференция по 
реинтродукция на консервационно значими видове, провела се в периода 18 до 20 ноември 
2015 г. в сградата на Биологическия факултет. Конференцията се провежда с подкрепата на 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, проектите на „Фонд за дивата флора и фауна“ 
и „Зелени Балкани“ по Програма LIFE на ЕС, издателство PENSOFT, Научноизследователския 
сектор  на Софийски университет, Фонд „Научни изследвания“, Студентския съвет на 
Софийски университет, Клуб ,,Скорец“ към БФ, СУБ и др. 

 
2.5. ЧЕРВЕНОГУША ГЪСКА 
През 2015 г. дейностите за опазването на вида се осъществяват по проект „Дългосрочна 

консервация на популацията на световно застрашената червеногуша гъски в основните й 
зимовища в света“, финансиран от  EURONATUR, EAF. И през 2015г. се провеждаше редовния 
мониторинг на вида. Първите червеногуши гъски за зимния сезон пристигнаха през декември, 
но тяхната численост достигна едва 120 птици, като максималното за сезона беше 500 
екземпляра в района на Бургаски езера.  Наред с мониторинга на гъските в местата им за 
почивка екипът на Зелени Балкани провеждаше и мониторинг на районите в които най-често 
се хранят гъските.  Може би заради по-ниската си численост и по-слабата ловна преса, гъските 
се хранеха предимно в близост до езерата и в редки случай в началото на януари в Румъния, 
близо до границата с България. По време на редовния мониторинг, бяха правени и огледи за 
намирането на ранени или бедстващи птици, с оглед на тяхното приемане в Спасителния 
център за лечение и рехабилитация. През 2015г. не бяха установени такива птици на терен.  
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През 2015г. като част от дейностите по проекта, в СЦДЖ бе изградена волиера за 

рехабилитация на бедстващи птици от вида. 
 

 
 
През настоящия отчетен период, екипът на Зелени Балкани участва в процеса на 

Обществено обсъждане на плана за действие за вида, разработван от БДЗП. За допълненията 
ни по Плана беше внесено писмено становище. Голяма част от предложенията на Зелени 
Балкани бяха приети и вписани в плана за действие. 

През  2015 г със средства от проекта беше закупен GPS-GSM предавател, който бе 
поставен на успешно рехабилитирана червеногуша гъска в Спасителен Център за Диви 
Животни – Стара Загора. Птицата бе успешно върната в природата в средата на февруари, 
край Дуранкулашко езеро. През следващите няколко месеца птицата преодоля редица опасни 
места по пътя на миграция. През май гъската достигна северен Казахстан, където се задържа 
23 дни, след което предавателя спря да регистрира движение. 

Благодарение на колегите от Асоциацията за опазване на биоразнообразието на 
Казахстан, д-р Сергей Скляренки и д-р Владимир Вилков, местни ловци и Службата за защита 
на природата, предавателят бе намерен и върнат в България. Констатирана е смърт на 
птицата, в следствие на сблъсък с проводник от електропреносната мрежа. Това е първият 
потвърден случай на сблъсък на червеногуша гъска с жици от електропреносната мрежа. В 
тази връзка през полевия сезон 2015-2016 г, наред с редовния мониторинг извършвахме и 
обходи на електропреносната мрежа в районите на езерата Дуранкулак и Шабла. За наша 
радост не бяха открити пострадали гъски. 
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Много усилия бяха инвестирани в образователни дейности и повишаване на 

осведомеността и ангажираността на хората – както в целевите райони в СИ България, така и в 
други части на страната, където се концентрират птици от вида.  

В края на февруари ученици от Добрич с подкрепата на Зелени Балкани посетиха 
"Зелен Образователен Център" в гр. Шабла и района на Шабленски езерен комплекс. Взеха 
активно участие в най-различни интерактивни игри и имаха възможността да  наблюдават 
различни видове зимуващи водолюбиви птици.  

В края на 2014 и началото на 2015 г, бяха издадени и разпространени през отчетната 
година следните печатни материали: календари за опазване на вида, детска книжка 
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„Приключенията на Брент“, стикери със снимки на вида, плакати в два варианта. Всички те 
бяха разпространени сред образователни и административни институции, граждани и деца 
както в целевия район, така и в цялата страна. По време на разпространението им бяха 
провеждани и неформални разговори с гражданите, по време на които бе акцентирано за 
значението на вида и нуждата от неговото опазване. 

 

 
 
През 2015 г. излезе от печат изложба, която се състои от 6 сгъваеми постера. Всеки 

постер е посветен на една от следните теми, свързани с червеногушата гъска – обща 
информация за вида, миграция, зимовища, гнездовища, заплахи и опазване. Като част от 
дейностите на проекта, тя  бе изложена в Природонаучен музей Пловдив и Зелен 
образователен център в Шабла. 

През годината в рамките на програмата за опазване на червеногушата гъска и 
повишаване на осведомеността и ангажираността на хората се проведоха две събития 
посветени на 2-ри февруари – Световен ден на влажните зони.  

 
2.6. БЯЛ ЩЪРКЕЛ 
През 2015 г. за опазването на вида се работеше основно чрез изпълнението на 

следните проекти: „Полетът на щъркелите” - Опазване на белия щъркел в Европейско село на 
щъркелите - Белозем, „Опазване на белия щъркел чрез преки консервационни мерки и 
създаване на местни капацитети”, и двата финансирани от фондация EuroNatur – Германия, и  
„Бял щъркел: Спомагане за съхраняване на биоразнообразието при реализация на големи 
инфраструктурни проекти”, координиран от Овергаз Инк и финансиран от Международния 
делови конгрес. Дейностите по първите два проекта се развиваха в с. Белозем. През 2015 г, 
там се провеждаше регулярен мониторинг на колонията на бял щъркел.  

Маркирани бяха два щъркела – възрастен и млад – със сателитни предаватели, както и  
два млади щъркела от Северна България и възрастен щъркел, преминал през Спасителния 
център за диви животни към Зелени Балкани - Стара Загора.  

Маркирани бяха с цветни пръстени общо 55 щъркела – един от които възрастен – в с. 
Белозем и още 68, преминали успешно лечение в Спасителния център за диви животни - 
Стара Загора. Събрана бе информация за ползваната територия от възрастния щъркел, 
маркиран със сателитен предавател. Проследена бе миграцията и местата за зимуване на 
възрастния и младите щъркели.  

Почистени бяха общо 25 гнезда в с. Белозем /колонията върху училището и гнездата 
върху читалището/ от сезал и други опасни материали.  
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Зелени Балкани участваха в традиционния фестивал на щъркелите в с. Белозем.  
Съвместно с НЧ „Просвета 1909 г.“ с. Белозем, беше изготвен Местен план за действие за 
Европейско село на щъркелите Белозем, в който са определени приоритетни дейности за 
опазване на щъркелите и развитие на селото като еко-туристическа дестинация. Участвахме и 
в дванадесетата среща на Европейската Мрежа на Селата на щъркелите. Домакини на 
срещата бяха община Сисак и ПП Лониско полие, където е разположено село Чигоч в 
Хърватско. Основното събитие беше подписването на Споразумения за сътрудничество между 
Европейските села на щъркелите и фондация Евронатур, Германия.  

 

 
 
Дейностите по третия проект за белия щъркел – „Бял щъркел: Спомагане за 

съхраняване на биоразнообразието при реализация на големи инфраструктурни проекти” – се 
развиваха основно в Северна България. През 2015 година, екипите на Зелени Балкани 
посетиха за втори път в рамките на проекта 109 населени места, като разшириха обхвата на 
проучването с допълнителни 7 населени места. Целта бе отново да се проследи броят на 
щъркелови гнезда, техния гнездови успех и местоположението на рисковите гнезда, 
изградени върху електрически стълбове. 

Бе отчетен гнездови успех за всички отчетени двойки с малки в младежко оперение от 
2,2 малки/размножаваща двойка и гнездови успех за всички гнездящи двойки от 1,7 
малки/отчетени гнезда. Резултатите са сравними с тези, получени през 2014 година, които 
посочват 1,97 малки/размножаваща двойка и гнездови успех за всички гнездящи двойки от 
1,7 малки/отчетени гнезда. Още тогава бе отбелязано, че 4 % от отчетените размножаващи се 
двойки в целевите територии са с провален гнездови сезон за 2014. Информация за рисковите 
гнезда, разположени върху електрически стълбове, бе изпратена до съответните 
електроразпределителни дружества по места. Благодарение на постоянните контакти с 
отговорните лица и технически и стандартизационни екипи и особено благодарение на 
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любезното съдействие на ЧЕЗ Разпределение АД, експертите на Зелени Балкани успяха да 
оптимизират чертежите за изработка на платформите. Обновените чертежи са подходящи за 
обезопасяване на стълбове с различен диаметър. Зелени Балкани предостави общо 60 
платформи за обезопасяване на щъркелови гнезда, изградени върху електрически стълбове, 
съответно на EVN Електроразпределение ЕАД (15 платформи) ЧЕЗ Разпределение АД (30 
платформи) и ЕнергоПро (15 платформи).  

Сериозни усилия са вложени в образователни дейности – изготвена е специализирана 
презентация за белите щъркели, подходяща за най-малките. Закупени са лаптоп за събиране 
и обработка на данните и мултимедия за представяне в училища и детски градини. 
Отпечатани и разпространени са 250 рекламни фланелки, 1000 плаката, 1000 дипляни и 500 
специализирани образователни табла. 

 

 
 
През 2015 г, екипът на Зелени Балкани прие и обработи 13 сигнала за спешно 

обезопасяване на рискови щъркелови гнезда. Сигналите бяха подадени от граждани от цялата 
страна и касаеха населени места в общините Драгоман, Върбешница, Вършец, Марица, 
Раковски, Сливен, Самоков, София, Плевен, на лицензионните територии на EVN 
Електроразпределение ЕАД и ЧЕЗ Разпределение АД. Разгърната бе мащабна информационна 
кампания, отразена с над 25 публикации в национални и регионални медии.  

 
2.7. ПРИЛЕПИ 
През 2015г. дейностите за опазване на прилепите на Зелени Балкани бяха подкрепени 

от програма БГ03 на ФМ на ЕИП, М-тел екогрант, Община Ловеч и Секретарията на ЕUROBATS 
и граждани, чрез социалната мрежа за дарения - Ятото. 

През 2015г. стартира проект „Изграждане на експертен капацитет за проучване и 
опазване на прилепите – принос към Националната система за мониторинг на биологичното 
разнообразие“. Целта на проекта е да допринесе за опазване на прилепите, като реши един 
от основните проблеми, свързани с тяхното проучване, а именно – липсата на достатъчен 
брой експерти и нуждата от повишаване експертизата на работещите като такива. В рамките 
на проекта през 2015г. се проведе обучение за начинаещи прилепари, както и теренни 
дейности с непосредствено участие. Издадени бяха плакат за опазването на прилепите и пет 
вида стикери с целеви видове. Изказваме благодарност на Боян Петров и Merline Tuttle, 
предоставили кадри за изданието. Преиздаден бе единствения понастоящем Определител за 
прилепите в България. Отпечатана бе пътуваща изложба с фотоси за прилепите, която бе 
представена по време на събитията за отбелязване на Нощта на прилепите. До края на 
проекта, обучаваните доброволци ще вземат участие в още едно обучение за начинаещи, 
както и в обучение за анализиране звуците на прилепите, за което ще бъде създадено и 
издадено специално ръководство. 
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През 2015г., Секретарията на EUROBATS финансира проекта на Зелени Балкани „Let's all 

be Bat-men!“ В рамките на проекта бяха изнесени 10 презентации в пет населени места. 
Благодарение на проекта бяха издадени серия от информационни издания, които 
допринесоха за популяризиране на прилепите в страната.  Издадени бяха 1000 брошури, 
насочени към деца. Разработен бе авторски текст и илюстрации за детска книга за прилепите 
„Приключенията на прилепа Дарки“, която беше издадена в 1750 бройки и разпространена 
сред деца, преподаватели и родители от цялата страна. С илюстрациите за книгата бе 
разработен раздел за деца, на специализирания сайт за прилепите  
http://greenbalkans.org/prilepi/indexdetails.php?menu_id=117. Благодарение на проекта бе 
създадена пътуваща изложба от 10 рол-банера. В тираж 200 броя бе издаден плакат за 
прилепите. 254 еко-торбички за прилепите бяха тиражирани и използвани като награди за 
участниците в Кампанията за нощта на прилепите. Всички издания допринесоха изключително 
за създаването на положително отношение към прилепите. 

 

 
 
През 2015г. за трета поредна година Зелени Балкани координираха Националната 

кампания за Нощта на прилепите. През септември и октомври се проведоха над 20 събития 
като част от Националната кампания. Тя стана възможна, благодарение на приноса на Мтел, 
Юробатс, дарение от Зелени Балкани, принос на Община Ловеч и доброволния принос на 
всички организации – партньори.  През тази година в кампанията се включиха рекорден брой  
населени места – общо 17. Сред тях: София, Стара Загора, Пловдив, Бургас, Поморие, Кнежа, 
Плевен, Ловеч, Благоевград, Русе, Велико Търново, Шумен, Сливен, Пазарджик, Враца, село 
Беляковец, Мездра.  В кампанията участваха близо 20 организации, държавни институции, 
пещерни клубове. Във всеки от градовете бяха организирани презентации, артистични 
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ателиета, демонстрации на пещерно оборудване, медийни изяви, конкурси, викторини и др., 
насочени към популяризирането на прилепите. Към кампанията се присъединиха по един или 
друг начин над 20 училища, клубове по интереси и клубове по изобразително изкуство. Над 
50 доброволци положиха над 60 човекодни доброволен труд за реализирането на събитията, 
което позволи кампанията да има национално покритие. 

За първи път, проведохме национален конкурс за „прилепно изкуство“. В него 
участваха 114 участника, на възраст 4 до 62 години! Творбите пътуваха към нас от близо 30 
населени места – София, Пловдив, Ямбол, Мездра, Разград, Чепеларе, Добрич, Никопол, 
Костенец, Враца, Попово,  Свищов, Бургас, Панагюрище, Сливен, Перник, Търговище, Лом, 
Ямбол, Стара Загора и други. Освен рисунките получихме и различни, оригинални творби - 
прилепи от рециклирани материали, пачуърк произведения, оригами, рисувана кристална 
часа, кукла прилеп и истински макет на прилеп и пещера, направени от хартия, стихотворения. 
Към инициативата се присъединиха и професионални творци - сред които: Милена Радева и 
Илия Бояров от инициативата Animalia; италианската илюстраторка Ромина Беневети; 
илюстраторката Десислава Ганева, участвала с рисунки на подковонос прилеп; Петя Златева, 
предоставила изображенията за тениските и торбичките – награди в настоящия конкурс.  

През 2015г. за първи път кампанията имаше медиен партньор – в лицето на Дарик 
радио, които се ангажираха с разпространението на радио-анонс за Нощта и отразиха 
събитието по места. Благодарим им от сърце, както и на всички медии, които чрез 
отразяването на кампанията станаха съпричастни на нашата идея за опазване на прилепите! 
Изказваме сърдечна благодарност и на подкрепилите финансово кампанията: 

- Мтел еко  грант,  осигурили 6000 лева по програмата като част  от програмата за 
социална отговорност на компанията - „Природа с бъдеще“; 

- Юробатс – финансирали с 8780 лева издаването на детска книга за прилепите, 
дипляна, плакат, образователни табла, тениски, торбички, грамоти, пътуваща изложба и др.; 

- ФМ на ЕИП – осигурили средства за направата на значки с прилеп; 
- Община Ловеч, предоставила 500 лева за събитието в града.  

 

 
 

Понастоящем в България има един Спасителен център за диви животни. Наред с 
другите защитени видове, той приема и прилепи – като за 2015 в него са постъпили 20 
индивида, а десетки случаи бяха консултирани по телефона или на място от експертите на 
Зелени Балкани.  С помощта на доброволци, и с разрешението на авторите Зелени Балкани 
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преведоха от чешки изданието на Чешкия съюз на защитниците на природата – „Грижа за 
прилепите. Методика на грижата за намерени, ранени или осакатени прилепи“. Преведено от 
английски бе изданието Standart and Medical Management for Captive Insectivorious Bats Bat 
World Sanctuary. Изданията в момента са под редакция и скоро ще бъдат публикувани в 
интернет. 

 

 
 
През 2015г. стартира кампанията на Зелени Балкани ДИВИ СЪСЕДИ, която цели 

опазването на прилепите и бързолетите, обитаващи панелни блокове.  С подкрепата на 
гражданите, бяха спечелени 2 от кампаниите в социалната мрежа Ятото, като средствата (2000 
лв) ще бъдат използвани за направата на първите в страната гнездилки за бързолети и 
къщички за прилепи, които да бъдат монтирани на сгради. Сезирани бяха МОСВ и МРРБ за 
проблема, като целта на Организацията е трайна промяна на регламентите, свързани със 
санирането, така че да бъдат предвидени мерки за опазване на индивидите от защитени 
видове, които ги обитават.  

 
2.8. КИТОПОДОБНИ БОЗАЙНИЦИ 
През 2015 г. Зелени Балкани изпълняваха дейности по проект „Гражданска подкрепа за 

проучване на черноморските китоподобни по българското крайбрежие“, финансиран от 
Програма БГ 03 на ФМ на ЕИП 2009-2014 г. Дейностите включваха обучения (5 на брой) на 
общо 32 доброволци за прилагане на различни методи за проучване на китоподобни – 
наблюдения от сушата, събиране на информация за изхвърлени на брега китоподобни, 
наблюдения в морето от плавателен съд, фото-идентификация на делфини.  

Организирани са информационни събития в Бургас, Созопол и Варна в рамките на Синя 
седмица на Черно море и неговите обитатели в периода 24-28 август, популяризиране на 
проучването и опазването на китоподобните по време на летни учебни практики на БФ на ПУ 
в Царево и по време на регати в Поморие и Варна. 

Отпечатани и разпространени са дипляна, постер и тематична детска книжка за 
оцветяване за китоподобните.  
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По направлението в допълнение към конкретния проект: 
Експерт от Зелени Балкани участва в работната среща на ACCOBAMS за подобряване 

сътрудничеството в региона и представяне на онлайн платформата NETCCOBAMS, както и 
годишната конференция на Европейското дружество за китоподобни, проведена в Малта, 
както и в Регионалната работната среща за Черно море на ACCOBAMS за преглед на 
изпълнението на тригодишната работна програма и изготвяне на препоръки за следващия 
тригодишен период.  

 

 
 
3. РАЗШИРЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ МРЕЖАТА ОТ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И 

ПОДПОМАГАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАТУРА 2000 И НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА 
Зелени Балкани е една от водещите организации, допринесли за изграждането на 

Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България. Организацията на практика 



Годишен отчет 2015 г 

 
26 

идентифицира местата, които да бъдат включени в мрежата, като част от защитените обекти 
по Директивата за местообитанията на ЕС. След като изигра ключова роля при определяне на 
обхвата на мрежата НАТУРА 2000 (изграждайки на практика частта и по отношение на 
местообитанията), организацията продължи работата си за устойчивото управление на 
НАТУРА 2000 и на защитените зони.  

Организацията участва съвместно с другите НПО от Коалиция „За да остане природа в 
България“, в различни казуси и кампании, насочени към опазване на обектите от НАТУРА 
2000, укрепването на мрежата, повишаването на обществената информираност за нея и 
нормативната и защита.  

Част от усилията ни е и работата по изготвянето утвърждаването на ПУ на ЗЗ „Язовир 
Овчарица“, ЗЗ „Язовир Жребчево“, ЗЗ „Язовир Конуш“.  

Във връзка с подготвяните промени в НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 
РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ,  
внесохме становище в МОСВ за предлаганите промени. 

 
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 2015 г. преброяването се провежда съвместно с представители на Българското 
дружество за защита на птиците, Регионалните инспекции по околната среда и водите и 
басейновите дирекции, Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан” и Българската 
орнитологична централа към Института по зоология при БАН. Данните от преброяването са 
представителни, а методиката е в съответствие на изискванията на Изпълнителната агенция 
по околна среда и Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. 
Установяването на числеността, динамиката на популацията на зимуващите в България 
водолюбиви птици, както и влажните зони, които обитават са от голямо значение за 
определяне на мерките за тяхното опазване.  

Екипите на Зелени Балкани отчетоха следните основни водоеми, включени в 
Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие: Шабла, Дуранкулак, 
Поморийско езеро, яз. Овчарица, яз. Копринка, яз. Жребчево, яз. Пясъчник, яз. Малко 
Шарково, реките Тунджа и Марица, както и десетки малки водоеми. Гъстата мъгла не позволи 
отчитането на яз. Розов кладенец, въпреки че водоемът бе посетен. 

Отчетени бяха общо над 61 000 индивида от 54 водолюбиви вида (патици, гъски, 
корморани, чапли, бърнета, лиски и т.н.), както и 67 вида дневни и нощни грабливи, пойни и 
вранови видове. Най-много от водолюбивите видове в отчетените водоеми са зеленоглави 
патици (над 25 000) и зимуващите лиски (над 11 000). 

Малко повече от миналата година по същото време са зимуващите белочели и 
червеногуши гъски.  В студени зими, когато водоемите на север от България замръзват, в 
страната ни се събират десетки хиляди големи белочели, сиви и червеногуши гъски. Тази зима 
големи белочели и червеногуши гъски са наблюдавани основно в района на Шабла и 
Дуранкулак (над 5500 белочели и 2200 червеногуши гъски), а в Южна България са отчетени 
малко под 2000 големи белочели гъски, зимуващи на язовир Пясъчник. 

 
ІII. ЕКОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ И ОЦЕНКИ 
 
По това направление работата на Зелени Балкани беше свързана с проекта 

„Провеждане на програма за проучвателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието 
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на рибовъдството върху повърхностните водни тела и актуализация на програмата от мерки в 
плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район“, финансиран от 
програма БГ02 на ФМ на ЕИП, където бенефициент е Басейнова дирекция – Източно 
Беломорски район, а партньори са  Институт по рибовъдство и аквакултури, Пловдивски 
университет „Паисий Хилендарски” и СНЦ „Зелени Балкани”. Задачите по проекта бяха:  

- Изработване на технологични схеми за устойчиво полуинтензивно сладководно 
язовирно рибовъдство в басейна на р.Марица. Целта на схемата е да подпомогне 
рибовъдите в планирането на рибните посадки, храненето и всички рибовъдни 
мероприятия за постигането на устойчиво рибовъдство и свеждане до нула 
рисковете за замърсяване на водоемите и повишаване на еутрофикацията. 

- Оценка на заплахите на рибовъдството върху популациите на рибоядни птици и 
изработване на препоръки и рибовъдни практики за намаляване загубите върху 
рибовъдството. 

- Изготвяне на препоръки и технологична схема за водоеми, част от националната 
екологична мрежа НАТУРА 2000 и съобразяване на рибовъдните практики с целите 
на опазване на Защитените зони.  

Проектът приключва през 2016 г, а през отчетната – 2015 г – е извършено следното:  
1. Изработени, обсъдени и приети са технологични схеми за полуинтензивно 

рибовъдство в язовири с цел ограничаване на еутрофикацията; 
2. Изработени и представени за обсъждане са предложения за мерки към новия 

ПУРБ (План за управление на речните басейни); 
3. Изработени, обсъдени и в процес на приемане са схеми за субсидиране на 

екстензивно и полуинтензивно рибовъдство за компенсирането на рибовъди, които въвеждат 
практики за ограничаване на еутрофикацията; 

4. Изработена е оценка за влиянието на рибоядните птици върху рибовъдството на 
територията на БД ИБР и мерки за ограничаването му; 

5. Предложени в процес на приемане са схеми за компенсиране на загубите от 
рибоядни птици;  

6. Изработени са препоръки за въвеждане на устойчиви практики за екстензивно и 
полуинтензивно сладководно рибовъдство в зони по Натура 2000. 

 
IV. ОПАЗВАНЕ “EX SITU” - СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ 
 
Опазване на биоразнообразието “EX SITU” е едно от основните направленията в нашата 

дейност и СЦДЖ е олицетворение на усилията ни в тази посока. Центърът се е наложил като 
единствена по рода си институция за рехабилитация, лечение, възстановяване и връщане в 
природата на бедстващи, редки и застрашени от изчезване животни. Голяма част от дейността 
му се осъществява с доброволното съдействие на стотици симпатизанти в цялата страна, а 
истинската ценност е значимата промяна в мисленето на хората, докоснали се по една или 
друга причина до дейността на Центъра и неговите пациенти.  

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

 
V. ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРИРОДОЗАЩИТНАТА ПОЛИТИКА, 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ 
1. РАЗСЛЕДВАНИЯ, СИГНАЛИ И ЖАЛБИ СРЕЩУ НАРУШЕНИЯ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ОТ ИНВЕСТИТОРИ 
Във връзка с участието на Зелени Балкани в редица кампании на коалиция „За да 

остане природа в България“ срещу нарушения в националното природозащитно 
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законодателство и престъпления срещу природата, през 2015 г. Зелени Балкани бе обект на 
масирана и целенасочена кампания за уронване на престижа и сваляне на общественото 
доверие. 

Цялата кампания бе изпълнена с напълно погрешни внушения, които целят 
манипулиране на общественото мнение и работят срещу гражданите, в лицето на 
неправителствените организации. Статиите изцяло съвпаднаха с гражданските протести за 
опазване на защитените територии и бяха пореден опит да бъдат уязвени работещите 
организации и да бъде нанесен удар по гражданското общество. 

Зелени Балкани продължават да призовават обективната българска журналистика, 
гражданите и институциите да заемат активна позиция по посочените проблеми, с което да 
гарантират съхраняването на гражданските права в страната ни. 

В тази връзка, организацията публикува редица отворени писма, отговори и становища, 
които може да откриете на раздел: http://greenbalkans.org/bg/Stanovishta-c329. 

 
1.1. КАЗУС НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН  
Национален парк „Пирин” е един от трите национални паркове в България, обявен 

заради своето неповторимо биологично разнообразие, забележителни природни 
образувания и изключителна културна стойност. Територията на парка е включена в световния 
списък на природно наследство на UNESCO. 

Едновременно с това, територията на парка се намира под изключителен натиск за 
развитие на инфраструктура, която до голяма степен застрашава природните екосистеми и 
крехкото биологично разнообразие от редки и ендемични видове. Налице са редица 
доказани нарушения, с които държавата от години не е в състояние да се справи. 

В началото на 2015 г. мащабно разследване на Прокуратурата установи редица 
нарушения в ски зона Банско. Сред най-фрапиращите нарушения са изграждането без 
разрешение от Министерството на околната среда и водите на ски лифта от Железен мост до 
Платото, ски влека в м. Чалин валог, резервоара за водоснабдяване на съоръженията за 
изкуствен сняг в м. Бъндеришка поляна и други. 

Въпреки това обаче, през март 2015 г. Министерски съвет излезе със скандално 
Проекторешение за промяна на концесионния договор за ски зона Банско, с което вместо 
прекратяване на концесионния договор и търсене на отговорност от концесионера „Юлен“ АД 
и виновните длъжностни лица за допуснатото незаконно надвишаване на концесионната 
площ от 99,55 ха на 165 ха, държавни експерти предлагат на Министерски съвет да увеличи 
концесионната площ 11 пъти с цел узаконяване на всички нарушения. Коалиция „За да остане 
природа в България“ отговори с незабавни протести на 18.03.2015 г. в 10 български града, 
като Зелени Балкани участва в организацията и провеждането на протестите в Пловдив и 
Стара Загора. На фона на гражданските шествия, експерти на платформата „Зелени закони“ и 
коалицията "За да остане природа в България" предоставиха на министъра на околната среда 
и водите Ивелина Василева правен анализ, който разкрива мащабна схема за разграбване на 
държавното имущество в ски зона Банско, засягащ Национален парк Пирин.  

На 22.07.2015 г. СНЦ „Зелени Балкани“ внесе в МОСВ Становище относно Проекта за 
План за управление на Национален парк Пирин изработен от Пролес Инженеринг ЕООД. От 
организацията считаме, че като цяло предложеният Проект за План на управление на НП 
„Пирин” не представлява адекватен план за управление, който да гарантира опазването на 
естествения характер на природата в парка и ограничаване до минимум на човешката намеса 
в природните процеси. В становището възразихме срещу предвидената в Проекта на ПУ 
възможност за сечи на гори в парка и премахването на ограниченията за ново строителство.  
Малко по-късно, Коалиция „За да остане природа в България“, в която членува Зелени 
Балкани, алармираха министър Ивелина Василева и за драстични финансови нарушения в 
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разработването на Плана. Нарушенията се изразяват в приемане на проекто-плана без 
ключови, но скъпи дейности и в неизпълнение на съществени части от заданието, като по този 
начин на изпълнителя са спестени разходи за над 500 000 лева за сметка на финансовите 
интереси на ЕС и българските данъкоплатци. 

След липсата на адекватна реакция от страна на институциите, повторен протест бе 
организиран и на 26.11.2015 г. Зелени Балкани организира и проведе протестите в Пловдив.  

Битката продължава… 
 
1.2. КАЗУС ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША 
През август 2015 г. Коалицията от неправителствени организации и граждански групи 

"За да остане природа в България", сред чиито основатели е Зелени Балкани, предупреди, че 
съдбата на Витоша - най-стария природен парк в България и на Балканите - се решава далеч от 
хорските погледи, сред горите на ловно стопанство „Витошко-Студена“, обл. Перник. 

На семинар на 12 август 2015 г., в ловен дом „Студена“ пред институции, експерти и 
заинтересовани страни се представи плановия документ, който до голяма степен ще 
предопредели бъдещето на планината. Актуализацията на плана се извършва със средства от 
еврофондовете, но в разрез с принципите за прозрачност – експертните срещи се провеждат 
извън населено място, като информация не се предоставя предварително. 

Най-големият проблем с проекта за нов план на управление на Природен парк Витоша 
е, че без изрично да разрешава строителството, той не въвежда ясни правила и оставя вратата 
към ново застрояване широко отворена. Според данните, с които разполагаме до момента, 
цялата висока и средна част на Витоша от север и от запад се отваря за застрояване в т. нар. 
„Зона за хижите, сградите за подслон, административните центрове за управление и 
поддръжка на парка и спортните съоръжения“ и „Зона за туризъм с крайселищен краткотраен 
отдих“. 

Коалицията „За да остане природа в България“ настоява за публичност при 
обсъждането на така важния за Витоша план за управление, както и за ясни гаранции, че най-
старият природен парк на България ще бъде съхранен, а няма да бъде жертван заради 
икономически интереси на тесен кръг хора. 

 
1.3. КАЗУС БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ 
На 14.05.2015 г., Коалиция „За да остане природа в България“, част от която е и Зелени 

Балкани, разпространи анализ, който разкрива схемите, по които се разпродават на 
безценица най-красивите кътчета от българската природа по Черноморието и планините и 
отново призова Прокуратурата да разследва най-скандалните случаи с приватизацията на 
дюни и гори по Черноморието и планините, а правителството да предприеме спешни 
законодателни мерки за отстраняване на нормативните и административни пропуски, които 
позволяват изготвянето на манипулирани "пазарни оценки" при продажбата на публични 
имоти.  

Емблематичен е случая с незаконното застрояването на къмпинг „Юг“, където двама 
министри заявиха, че „няма дюни“. На 16.04. 2015 г. Коалиция „За да остане природа в 
България“, част от която е и Зелени Балкани, внесе остро писмо в МОСВ с настояване за 
реформи, проверки и търсене на отговорност за допуснатите нарушения.  

През юни 2015 г. Окръжната прокуратура в Бургас спря изпълнението на 
инвестиционните проекти и издадените от главния архитект на община Царево разрешения за 
строеж на вилно селище в района на къмпинг "Юг". Според прокуратурата, разрешенията са 
издадени при груби нарушения и неспазване на четири закона. Това е причината държавното 
обвинение да протестира строителните разрешения пред началника на РДНСК-Югоизточен 
район в Бургас и да спре тяхното изпълнение, съобщи прокуратурата. 
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2. БОРБА С БРАКОНИЕРСТВОТО И НЕЗАКОННИ ПРАКТИКИ 
2.1. Борба срещу незаконния дърводобив 
На 20.05.2015 г. Коалицията "За да остане природа в България", в която членува и 

Зелени Балкани, внесе становище по предложените от правителството промени в Закона за 
горите, които се наложиха след като през март Народното събрание прие мораториум за 
износа на дървесина с цел ограничаване на незаконния дърводобив. Според 
природозащитниците, предложените от правителството мерки са необходими и навременни, 
но се правят, без да се промени цялостната философия на Закона за горите и заради това 
няма да постигнат търсения ефект. 

Проектопромените на правителството засягат опазването на гори върху земеделски 
земи, подобряване на контрола върху транспорта и складирането на добитата дървесина чрез 
използването на GPS-устройства и видео-камери за наблюдение, както и повишаване на 
изискванията за придобиване на правоспособност от лицензираните лесовъди и търговците, 
извършващи дейности в горските територии. 

Природозащитните организации са на мнение обаче, че без ключови промени във 
философията на Закона за горите, предложените мерки няма да доведат до съществено 
подобрение в управлението и опазването на българските гори. Като предпоставка за това се 
сочат високите корупционни нива в горския сектор, неефективното правораздаване, липсата 
на достатъчна финансова обезпеченост и независимост на горските контролни органи и 
размитата отговорност на участниците в дърводобивния процес. 

Като алтернатива на сложните административните процедури, които затрудняват и без 
това неефективното правораздаване в страната, се предлагат  набор от 16 прости и пряко 
приложими мерки, които да реално да ограничат незаконните практики в горите, които може 
да откриете тук: http://greenbalkans.org/bg/Prirodozashtitnitsi_nastoyavat_za_prosti_i_pryako_ 
prilozhimi_v_Zakona_za_gorite_merki_za_spirane_na_nezakonniya_dyrvodobiv-p5542-y  

 
VІ. КОНФЕРЕНЦИИ, МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ 
 
Българският проект за възстановяване на лешоядите на помощ на своите събратя в 

Индия. Крис Бауден от Кралското дружество за защита на птиците (RSPB) е ръководител на 
програмата SAVE за опазване на лешоядите на Азия, а Джемайма Пери-Джоунс е директор на 
Международния център за хищни птици (International Centre for Birds of Prey), автор, лектор, 
консултант и експерт по размножаване на птици в плен, работила за опазването на 
американския кондор и проблемите на лешоядите в Азия. Двамата посетиха три от волиерите 
за адаптация на белоглави лешояди, поддържани в рамките на проект Завръщане на 
лешоядите в България LIFE08 NAT/BG/278, във Врачански и Централен Балкан и Сливен. Целта 
им бе да се запознаят с инфраструктурата, техниките на отглеждане, освобождаване, 
маркиране и проследяване на птиците на свобода. Гостите разгледаха и Спасителния център 
за диви животни към Зелени Балкани - Стара Загора и споделиха изключителни ценни 
указания и съвети за отглеждането и размножаването на нашите птици. 
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Първа национална конференция по реинтродукция на консервационно значими 
видове, 18-20.11.2015 г. 

Събитието бе организирано от Биологическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 
„Фонд за дивата флора и фауна“ и „Зелени Балкани“, под патронажа на Министерство на 
околната среда и водите. 

Основните теми, които се разискваха на Първата национална конференция по 
реинтродукция на консервационно значими видове,.бяха реинтродукция, транслокация, 
възстановяване на видове, подсилване на популации. 

За пореден път природозащитната и научна общност в България доказа, че работи в 
крак със съвременните тенденции. Различни неправителствени организации (Зелени Балкани, 
ФДФФ, ДЗХП, Балкани), университети (Билогически Факултет на СУ), институти (ИБЕИ – БАН), 
Национален природонаучен музей и други, полагат усилия не само за опазването на редките 
видове в нашата страна, но отделят значителни ресурси за възстановяването или завръщането 
на защитени видове в места, от които те вече са изчезнали или числеността им е намаляла до 
критичен минимум. Участниците в Конференцията представиха своите резултати по 
реинтродукцията на различни видове растения, риби, костенурки, хищни птици (белоглав 
лешояд, ловен сокол, белошипа ветуршка) и дори зубри (европейски бизони). 

Като особено успешни примери бяха посочени проектите на Зелени Балкани 
изпълнявани по Програма LIFE на ЕС - ,,Възстановяване на белошипата ветрушка" LIFE11 
NAT/BG/360 и ,,Завръщане на лешоядите в България“ LIFE08 NAT/BG/000278 (в партньорство с 
ФДФФ и ДЗХП). В резултат на тези проекти, белошипата ветрушка – една от най-дребните 
хищни птици в България, и белоглавият лешояд – една от най-едрите птици у нас, са успешно 
възстановени и вече гнездят в места, където не са се срещали в продължение на няколко 
десетилетия. Подобни са и дейностите по проекта ,,Завръщане на ловния сокол в България“ 
изпълняван в Спасителния център на Зелени Балкани. Бяха представени и поставените цели 
по наскоро стартиралия проект “Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649. Той ще 
използва натрупания опит от Зелени Балкани, ФДФФ и ДЗХП, като ще фокусира усилията на 
организациите върху завръщането на черния лешояд. 

Резултатите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник с научни доклади, с 
които ще могат да се запознаят и други от заинтересованите страни. 
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Експерти на Зелени Балкани на Годишната среща за брадати лешояди в Корсика, 21-

24.11.2015 г. 
 
Трима служители и доброволци на Зелени Балкани имаха честта и удоволствието да 

участват в годишната среща на експертите по брадати лешояди, която се проведе на 21-
24.11.2015 г. в Корте, Корсика. Срещата събра над 80 официални представители, специалисти, 
учени и изследователи от повече от 10 страни от Европа и Африка. Събитието бе организирано 
от Фондацията за опазване на лешояди (VCF), партньор на Зелени Балкани в нашите 
дългосрочни програми за възстановяването на лешоядите в България. Домакини бяха 
Регионалния природен парк Корте, Корсика. 

На срещата бе представен и новия съвместен проект на Зелени Балкани, ФДФФ и VCF - 
Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649, който включва дейности за проучване 
на заплахите от отравяне и олово в България, които бяха посочени като едни от най-
значимите заплахи и за брадатите лешояди. 

 

 
 
 
Екипът на проект MC SALT „Екологично управление и възстановяване на 

Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни” участва в четвъртата работна среща на 
партньорите по проекта. Повече информация по темата има в съответното направление. 

Експерт на сдружението участва в годишната конференция на Европейското дружество 
за китоподобни, проведена в Малта, както и в Регионалната работната среща за Черно море 
на ACCOBAMS – повече информация в съответното направление. 
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VІІ. ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМИРАНОСТ И АНГАЖИРАНОСТ ЗА 
ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА 

 
1. ПУБЛИЧНИ КАМПАНИИ 
През 2015 г. Зелени Балкани участваха в редица публични изяви, сред които фестивали, 

представяния пред ученици и студенти, обществени прояви, чествания на важни 
природозащитни дати. По-значимите от тях са представени в настоящия раздел: 

• Ден на влажните зони – 2ри февруари: Зелени Балкани по традиция отбеляза деня със 
серия от събития: Пловдив, Поморие, а тази година и в Свиленград. 

 

  
 

• Световен Ден на водата – 22ри март 2014г. Денят бе отбелязан в Пловдив,  на  площад 
"Стефан Стамболов".  Организаторите от Басейнова дирекция - Източнобеломорски 
район, заедно с Община Пловдив, ВиК Пловдив и Регионалната инспекция по околната 
среда и водите - Пловдив, се бяха погрижили за доброто настроение с танци и 
викторини. Специални гости бяха г-н Павел Гуджеров, заместник-министър на околната 
среда и водите, г-н Розалин Петков, Областен управител на Пловдив, г-н Павел 
Зехтински, заместник кмет на Община Пловдив и директорите на РИОСВ Пловдив и 
Басейнова дирекция. 

• Европейски ден на Натура 2000, 21.05.2015: Представител на Европейската комисия 
участва в отбелязването на Европейския ден на Натура 2000 в Свиленград. На 21-ви май 
2015, в Арт Галерия – Свиленград, г-н Саймън Гос от ГД „Околна среда“ на ЕК откри 
среща-дискусия, организирана от “Зелени Балкани”, община Свиленград и 
Историческия музей - за възможностите предоставяни от НАТУРА 2000 за алтернативен 
туризъм и устойчиво развитие на малки и отдалечени населени места. Отбелязахме 
Деня на НАТУРА 2000 и с децата от Ивайловград: Г-н Саймън Гос, посети децата от СОУ 
“Христо Ботев”, Ивайловград, по случай отбелязването на Деня на   НАТУРА 2000. Като 
продължение на съвместната ни работата по образователните дейности в рамките на 
проект „Възстановяване на белошипата ветрушка”, LIFE11 NAT/BG/360, екипът на 
Зелени Балкани реши да направи символичен подарък на малките приятели на 
белошипата ветрушка от СОУ “Христо Ботев”, Ивайловград. Той представлява макет на 
двойка (мъжка и женска) белошипи ветрушки (Falco naumanni), монтирани в 
изкуствена гнездилка.  

• Ден на околната среда, 5ти юни 2015г.: за първи път беше отбелязан Ден на 
китоподобните на ACCOBAMS в Поморие. 

• Европейска Нощ на прилепите – отбелязването на събитието е отразено в раздела 
„Прилепи“  
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• 17-ия Световен ГИС Ден в България – 19.11.2015г. Зелени Балкани е официален 
партньор на събитието. Близо 500 участника се включиха в събитието, което се проведе 
под патронажа на Министерството на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията с официалното партньорство на Софийския университет “Св. Климент 
Охридски”, Българската академия на науките, Националното сдружение на общините в 
Република България, Фондация за реформа в местното самоуправление, Българския 
съвет за устойчиво развитие, Съюза на архитектите в България, Съюза на урбанистите в 
България, Българската асоциация по водите, Градът Медиа Груп, Българската 
асоциация на софтуерните компании, National Geographic България, AFCEA България, 
Асоциацията на полицейските началници, УАСГ, МГУ, Лесотехническия университет, 
Българската картографска асоциация, “Зелени Балкани” и БАГИС.  

• Международен Ден на Черно море – 31 октомври 2015 г  бе отбелязан с представяне в 
Биологичния факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. 

• Организирани бяха информационни събития в рамките на първата Синя седмица на 
Черно море, проведена в периода 24-28 август целяща да популяризира опазването на 
китоподобните бозайници в Черно море. Събитията се проведоха в Бургас, Созопол и 
Варна. 

• Международния ден на птиците – 1 април – събитието бе отбелязано  като съвместна 
инициатива на Овергаз, учeбният комплекс „Българско школо” и Зелени Балкани, които 
отбелязаха датата с поставянето на 70 къщички за птици. Новите домове на птиците 
бяха закупени със събраните средства от благотворителната изложба-базар „Опознай 
природата и я опазвай”, която се проведе по-рано през март тази година в Клуб 
„Максим” на Театър „Българска армия”. Автори на фотографиите са учениците от 
„Българско школо”. Децата са уловили в над 250 авторски снимки красотата на 
българската природа и нейните обитатели. Вече шест години Овергаз поддържа еко-
проекта „Опознай природата и я опазвай”. Целта му е да възпитава у подрастващото 
поколение отговорно отношение към опазването на природата. 
 Организирахме или участвахме в следните изложения и експозиции: 

• Изложба ,,Сакар - земя на съкровища“ месец февруари 2015 г: Експонирана в 
изложбената зала на Общински исторически музей Свиленград и провокира интерес 
сред разнообразен кръг от местните жители. Най-любознателни бяха учениците от СОУ 
,,Д-р Петър Берон“, а представителите на местните медии подробно отразиха 
събитието. 

 

 
 

• Изложение ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ – Пловдив, 25-29.03.2015 г.: Международната 
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изложба Природа, Лов Риболов събира фирми, институции и сдружения, свързани с 
горското стопанство, рибарството, дивечовъдната дейност, съхраняването и 
облагородяването на природата, ловния и риболовния туризъм. Нейното 21-о издание 
се проведе от 25 до 29 март 2015 г. в Международен панаир Пловдив под егидата на  
Министерството на земеделието и храните на Република България. Всеки един от 
панаирните дни, Зелени Балкани представи някой от своите проекти и приоритетни 
видове - от белошипи ветрушки и лешояди, до чапли и рибарки. Специални гости бяха 
и доброволците на Спасителния център на Зелени Балкани. 

• Еко-фест „Зелените идеи в действие“ – Узана 

Участвахме в следните фестивали и изложения на открито, някои от които станали вече 
традиционни платформи за запознаване на гражданите с дейността ни: 

• Фестивал „Семе Българско“, Севлиево – 12-13.04.2015г. 

• Девети Фестивал на Белия щъркел в Белозем – 17-ти май 2015г. Фестивалът се чества 
ежегодно по инициатива на Зелени Балкани и Кметство Белозем, с участието на 
стотици хора от цялата страна. ПРез тази година се проведе неговото 10-то - юбилейно 
издание. Освен традиционната подкрепа на ПУДООС - Ренета Георгиева, МОСВ – зам. 
министър Павел Гуджеров, EVN – Диляна Попова, община Раковски – зам. кмет 
Божидар Стрехин и депутата д-р Петър Беков, тази година почетни гости бяха и 
представителите на селата на щъркелите от Турция и Македония. Поздравления 
отправиха г-н Шази Чавушоглу от Турция и г-н Констадин Личков. от Македония и 
представиха накратко техните села. Домакините на фестивала - Кметство с. Белозем, 
НЧ „Просвета 1909 г.“, ОУ „Гео Милев“ и Зелени Балкани бяха приготвили интересна 
програма и забавления за малки и големи. 

• „Узана Поляна Фест“ 2015.  екипът ни участва траниционно в събитието с 
информационен щанд и Благотворителното базарче на „Зелени Балкани и приятели“ 

• Ден на околната среда – 5-ти юни 2015г. 

• Седмица на белошипата ветрушка, 2015 г: Бе отбелязана в седмицата на 
Международният ден на околната среда – 5 юни. Модула на Зелени Балкани за 
освобождаване и адаптация на белошипи ветрушки в с.Левка прие ученици от ОУ 
“Иван Вазов” Свиленград, ДУ “Христо Ботем” Левка, СОУ “Христо Ботев” Ивайловград, 
СОУ “д-р Петър Берон”Свиленград. 

• WakeЪп, Куклен 2015  

• Лятна случка, Карандила – 26-28.06.2015 г: Екипът на проект „Завръщане на лешоядите 
в България“ взе участие в третото поредно издание на фестивала Лятна случка в 
местността Карандила, ПП Сините камъни. На фестивала представихме 
благотворителното магазинче на Зелени Балкани „За Природата", с много доброволци 
и информационни материали. Освен това на 27.06 сутринта, желаещите успяха да 
посетят волиерата за адаптация на белоглави лешояди в местността Каракютюк, и да се 
запознаят с тези величествени птици отблизо.  

• Европейска Нощ на прилепите  

• Беглика фест – 21 – 24.08.2015г. 

• Ден на детето в РИМ – Стара Загора. През 2015г. екипът ни се присъедини към 
честването на Деня на детето, организирано от РИМ – Стара Загора. За целта бяхме 
приготвили творческа работилница, чрез която, с помощта на творчеството да научим 
децата да пазят природата. 

• Отбелязване на Деня на детето в Mall Galleria – Стара Загора 

• Нощ на музеите в РИМ – Стара Загора. През 2015г. екипът ни участва с информационен 
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щанд, на който специален гост бе улулицата Лули – стационарен обитател на 
Спасителния център, обучен да участва в публични кампании и истински „посланик на 
дивата природа“.  

• Награди на Българска Фондация Биоразнообразие – 25.11.2015 г.: Награда за НПО- 
активист получи Георги Стоянов от Дружеството за защита на хищните птици за 
работата му в Природен парк „Врачански Балкан“, увенчала се с един невероятен успех 
– първото белоглаво лешоядче, излюпило се на територията на Стара планина от 70 
години насам. В последните пет години, работата на нашият колега в района се 
извършва в рамките на проект „Завръщането на лешоядите в България“ LIFE08  
NAT/BG/278, който проект се координира от Зелени Балкани.  

• Освобождаване на лешояди от проект „Завръщане на лешоядите в България“ LIFE08 
NAT/BG/278: През 2015 година организирахме няколко публични освобождавания на 
белоглави лешояди, на които поканихме ученици, доброволци и природолюбители. 
Целта на тези кампании е да позволи на хората да се запознаят отблизо с лешоядите, 
да разпалят техния интерес и ангажираност и възпитат чувство на отговорност и 
съпричастност към тяхното опазване. На 22.05. екипът на проект Завръщане на 
лешоядите, деца от спортни клубове по триатлон 3Extreme - Пловдив и Triton Extreme 
Асеновград и наши приятели от София освободихме белоглавите лешояди Светкавица 
(K51) и Екстрийм (K5V) от волиерата за адаптация над с. Тъжа, Централен Балкан. На 
12.06. отново от Централен Балкан освбододихме още два лешояда – K9F и K9J, заедно 
с приятели на лешоядите от Пловдив, София и Америка и над 70 ученици от СОУ Христо 
Проданов - Карлово и ОУ Просвета. 

• Един ден за дивите животни в Mall Galleria Стара Загора – благотворителна инициатива, 

целяща събирането на средства за дейността на Зелени Балкани и СЦДЖ 

• Представяния пред ученици, студенти и граждани: Презентации бяха представени в 
ПГВМ Стара Загора, Тракийски университет, Пловдивски университет, Софийски 
университет, училища в Пловдив – ЕГ „Иван Вазов”; СОУ „К. Кирил Философ”; ОУ „В. 
Левски”; ОУ „Д. Хаджидеков”; ОУ „Елин Пелин”; ПГКИТ „Ив. Богоров”, Бургас, 
Свиленград, Шабла, Поморие, Раднево, Детски градини в Ст. Загора и Раднево. 

• Други: 
Спасителният център за диви животни гост на четиридесет и петата Национална 
Асамблея и Общо събрание на Асоциацията на еколозите от общините в България 
(АСЕКОБ) – 12.2015г. На екипа ни бе дадена възможност да запознае над 120-те 
участници в срещата с дейността на Зелени Балкани. По време на презентацията 
акцентирахме най-вече върху важната роля на еколозите на общини, като част от 
мрежата на Спасителния център за диви животни.  Дадохме и примери за успешни 
съвместни инициативи, както и запознахме присъстващите с някои от насоките за 
прием на сигнали и правилата при оказване на първа помощ на бедстващи диви 
животни. 
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За пулични и информационни кампании по отделните направления на работа може да 

се прочете в съответните точки от отчета. 
           
2. ДАРИТЕЛСТВО 
През 2015 г. продължава работата ни за популяризиране на ценностите на 

доброволчествотво и дарителството. Редица български граждани подкрепят дейността ни, 
като правят целево финансови или материални дарения, или заплащат своя доброволен 
членски внос: 

Благодарим на всички дарители, подкрепили дейността на Зелени Балкани през 2015 г, 
сред които:  

• дарители за белошипата ветрушка: Британско Българско Дружество, Градимир 
Градев, Димитър Маринов, Пламен Христов, Симеон Марин.  

• дарители за лешоядите: Karel van Kesteren - Посланик на Кралство Холандия  
• дарители чрез електронния магазин на Зелени Балкани: Александра Енчева, 

Александра Стефанова, Александър Билалов, Ана Нончева, Ангелина Инджова, Андрей 
Влахов, Анелия, Славчева Павлова, Анета Крушевска, Анета Острева, Антоанета Славова 
Събева, Антония Чиликова, Божидарка Петрова, Боряна Петърнишки, Боряна Алексова, 
Боряна Желева, Боряна Каниду, Боряна Тодорова, Валентина Георгиева, Веселин Дрангажов, 
Владимир Веков, Владимир Петров, Властимир Дичев, Галина Бельова, Галина Димитрова 
Драгиева, Георги Славов, Гергана Пенева, Гергана Труканова, Градимир Градев, Д-р Йовко 
Хараланов, Дарина Иванова, Диана Дойчинова, Диана Павлова, Димитър Атанасов, Димитър 
Димитров - ЕТ " Клима - Д - Димитър Димитров", Димитър Пенков, Добромир Генов, Ева 
Миланова, Евелина Станулова, Евгения Каймакчиева, Елена  Стоева, Елисавета Попова, Жана 
Георгиева, Запрянка Стоева, Ива Георгиева, Ива Ангелкова, Ива Малджиева, Иван Василев, 
Иван Веселинов, Ивелина Манчина – Русева, Инж. Иван Николов Каишев , Калина Стоймирова 
Чакърова, Калина Христова, Катерина Гичева, Клементина Минева, Красен Българанов, 
Красимир Куртев, Красимир Меразчиев, Лена Драголова, Магда Колева, Маргита Алексова, 
Мариета Стоева – Костадинова, Мария Милева, Мария Георгиева Янева, Мария Михайлова, 
Мария Първанова, Мая Александрова, Мая Цонкова, Миглена Делчева, Милена Шиновска, 
Мира Андонова, Михаил Лозанов, Михаил Николов, Надежда Русева, Надежда Петрова, 
Невена Карагьозова, Невяна Петкова, Нешка Влайкова, Николай Колев, Николина Тотева, Нина 
Ботева, Нина Вутова, Няна Досева, Олимпия Миран, Паолина Иванова, Петър Иванов, Петя 
Шишкова, Пламен Петков, Поля Тончева, Рада Сяколова, Радка Господинова, Радостина 
Недялкова, Ралица Колева, Росица Манзурова, Росица Мутавджийска, Румен Гаванозов, 
Румен Савов, Румяна Илчева, С. Младенова, Светла Балтова, Силвия Ангелова, Силвия 
Стоянова, София Колчева, Спас Паунов, Станимира Делева, Стефан Киряков, Стефан Стефанов, 
Стоянка Младенова, Таня Петрова, Таня Славова, Татяна Павлова, Теодора Арменкова, 
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Теодора Георгиева, Теодора Илиева, Флорина Григоре,Христина Стефанова, Цветана 
Кръстева, Юлиана Пашалиева, Явор Трошанов, Явор Маринов, Яна Александрова, Яна 
Кръстева, Яна Стоянова; 

• дарителите и осиновителите на Спасителния център за диви животни : Михаил 
Караянчев, Калина Чакърова,  Гергана Брюел, Юлиана Георгиева, Момчил Блъсков, Цветелина 
Захова, Екатерина Широва, Мина Стоянова, Радослава Платникова, Валентина Иванова,  
Димитър Димитров и ЕТ „Клима Д.Димитров“, Веселина Корцанова, Вячислав Рангелов, Петър 
Петров, Ива Бакалова, децата от училище „Любен Каравелов“ Нова Загора, Диан Вълчев, 
Димитър Стефанов, Иво Наев, Рая Попова, М ЛИНГВА ЕООД, Коста Кънчев, Илиян Илиев, Яна 
Грозева, Силвия Станчева, Людмила Иванова, Нина Вутова, Диана Павлова, Николай Ненчев, 
Михаил Ханджиев, Ели Бахчеванова, Грозданка Стамова, Боряна Петкова, Славея Иванова, 
Красимира Гавраилова, децата и техните учители посетили Спасителния център на Зелени 
Балкани; 

• Платилите своя доброволен членски внос за 2015 г. – 29-ма от членовете 
симпатизанти. 

• Фирма „Чейси 31“ ЕООД дарила процент от приходите си през 2015г. 

През 2015 г. продължава работата ни по развитието на „електронната ни дарителница“ 
– инициатива, създадена през 2012 г., благодарение на финансовата подкрепа на Фондация 
„Помощ за благотворителността в България“. През 2015 г. чрез нея са набрани  2013,30 лева , 
които са използвани за дейности на Зелени Балкани, за които няма целево финансиране.  

През 2015 г. с подкрепата на нашите членове и симпатизанти успяхме да спечелим три 
от седмичните кампании в Ятото – социалната мрежа за дарения. Две от кампаниите под 
надслов „Диви съседи“ целят поставянето на първите в страната къщички за прилепи и 
бързолети, които да бъдат монтирани на сгради в градовете Стара Загора и Пловдив. Общата 
сума за двете кампании, предоставени от Ятото е 2000 лева. 1000 лева бяха спечелени в полза 
на кампанията „Ятото на младите белошипи ветрушки“ и използвани от Зелени Балкани за 
закупуването на храна за подрастващите птици от редкия вид, в модула за адаптация в село 
Левка. 

Традиционно Спасителният център за диви животни организира своя Коледна 
дарителска кампания. Тази година тя премина под надслова „Един ден за дивите животни“ и 
привлече над 15 дарителя. 

По Коледа, учениците от 3 а клас от ОУ,,Христо Ботев" от село Самуилово организираха 
Коледен благотворителен базар в подкрепа на Спасителния център за диви животни.Със 
събраните средства от продадените коледни картички, изработени от децата, ще бъдат 
осиновени бял щъркел и сива чапла, дългогодишни обитатели на Центъра. Това е желанието 
на децата, а ние им благодарим от сърце за приятната изненада в доказателство за това, че по 
Коледа всеки може да направи своето чудо. Благодарим на децата и на тяхната учителка 
Славея Иванова за прекрасното настроение, което внесоха в екипа ни със своя жест. 

 
3. РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ 
Огромна част от дейностите на Зелени Балкани са свързани с работата с доброволци и 

привличането на повече хора в преки природозащитни активности, за възпитание на 
отношение и отговорност към опазването на околната среда. 

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. 

През 2015 г. над 200 доброволци участват в различните дейности на Зелени Балкани, 
чрез различни форми на доброволен труд – от работа на терен и участие в преки 
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консервационни дейности, до предоставяне на специализирани услуги (като преводи, 
предпечат и други). 

През месец май 2015 г. се проведе втората доброволческа среща, по проект „“Хора ЗА 
природата – зелено общество в действие“, финансиран от Конфедерация Швейцария чрез 
Фонда за развитие на гражданското общество. В рамките на срещата 30 доброволеца на 
възраст от 13 до 45 години участваха в среща, където научиха повече за дейността на Зелени 
Балкани, Спасителния център за диви животни и дейностите по проект „Зелено общество в 
действие“. 

Вторият ден бе изцяло посветен на практическите занимания, които включваха 
обучение по оказване на първа помощ на бедстващи диви животни, посещение на Модула за 
освобождаване на белошипи ветрушки в село Левка на проект ,,Възстановяване на 
белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360, съчетано с наблюдение на птици в природата и 
доброволен труд в самия Модул. 

В рамките на проект „Гражданска подкрепа за проучване на черноморските 
китоподобни по българското крайбрежие“ бяха обучени 32 доброволеца за проучване на 
делфини. За подробности вж. съответното направление. 

 

  
 
На 22.05.2015 г., в Пловдив се проведе регионална среща за образованието, 

организирана от СНЦ „Зелени Балкани“ и Фондация „Екоцентрик“. По време на нея бе 
проведена  регионална среща дискусия във връзка с изпълнението на проект “Платформа за 
популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие”. Проектът се финансира 
по Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014, който се изпълнява 
на национално ниво с участието на 7 партниращи организации. На срещата присъстваха 
неправителствени организации, предлагащи различни форми на неформално обучение, 
читалища, музеи, младежки центрове, центрове за работа с деца, учители, педагози, 
обучители, журналисти, фирми и стопански организации, предлагащи обучителни курсове, 
занимателни програми и анимации. По време на мероприятието се представи изработената 
до момента концепция за знак за качество и тестов модел на национална интернет платформа 
като същевременно участниците коментираха за подобряването на тяхната функционалност. В 
приложението под новината може да намерите файл с описаните критерии и да дадете 
своето мнение, дали са достъчно задоволителни или пък са прекалено високи, за да се 
постигнат. В рамките на проекта ще бъдат създадени критерии за качество на неформалното 
образование за устойчиво развитие и уебплатформа, които ще подпомогнат организациите, 
работещи в сферата, за предлагане на качествени програми, набиране на участници в тях и 
широкото им прилагане. Такива срещи се проведоха и в Смолян и в София. 
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Ученически и студентски практики 
- Практика на чуждестранни студенти в СЦДЖ: Четирима бъдещи ветеринарни 

лекари от университета в Истанбул практикуваха в Стара Загора. Като бъдещи 
ветеринарни лекари, всички те, имаха голям интерес към дейностите по лечение и 
рехабилитация на дивите ни пациенти – работата в амбулатория, реанимация, 
хранене, а в по-свободното си време, вършиха други неотложни задачи в Центъра - 
като почистване на клетки, поставяне на кацалки, работа по стационарните ни 
пациенти. Извън Спасителния център, те се включиха и в теренни дейности. Заедно 
направихме кратък мониторинг на птици около Стара Загора и освободихме част от 
излекуваните в центъра щъркели и таралежи. 

С инициираната от Зелени Балкани студентска практика участие взеха петима студенти 
от Аграрния Университет – Пловдив, които се обучат по специалности ,,Екология и опазване на 
околната среда“, ,,Екология на селищни системи“ и ,,Зооинженерство“. Занятията със 
студентите се проведоха в периода от 06.07 до 26.08.2015 г., в офиса на Зелени Балкани в 
Пловдив, а академичен наставник на студентите беше доц. д-р Т. Билева от Катедра „Екология 
и опазване на околната среда” (ЕООС) в Аграрния Университет. 

Освен цялостната дейност и функциониране на НПО, участниците в студентската 
практика се запознаха и с различни проекти изпълнявани от Зелени Балкани.  По интересните 
от тях са проектите по Програма  LIFE Европейския съюз - ,,Възстановяване на белошипата 
ветрушка”  LIFE11 NAT/BG/360, Светло бъдеще за черния лешояд в България LIFЕ14 
NAT/BG/649. Също така бяха представени и дейностите на Спасителния център за диви 
животни на Зелени Балкани, където също се провеждат Студентски практики по проекта на 
МОН  
 

4. ИНТЕРНЕТ “ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО”, ЧЛЕНСТВО И ВРЪЗКА С ЧЛЕНОВЕТЕ И 
СЪМИШЛЕНИЦИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

През цялата 2015 г. Зелени Балкани продължава попълването на информацията в 
официалната си интернет страница, както и в страниците по направления (Спасителен център 
за диви животни, Хищни птици, НАТУРА 2000, Опазване на прилепите, Поморийско езеро), 
както и в специално създадените страници на текущите проекти. През текущата година са 
създадени още два специализиран сайта, посветен на опазване на чаплите и делфините. 

През 2015 г социалната мрежа Фейсбук затвърждава позициите си на основен 
инструмент за разпространение на информация сред нашите съмишленици. Към края на 2015 
г, Фейсбук профила на организацията има над 27 831 членове и съмишленици, от тях 1569 са 
се присъедини към страницата ни през 2015 г.  Продължи и работата ни по Фейсбук профила 
на Спасителния център за диви животни.  

Продължава и поддържането на профила на организацията в YouTube. И през 2015 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 настоящата година продължи и развитието на създадената през 2010 г. 
специализирана база данни за контакти на Зелени Балкани. Понастоящем, базата данни 
съдържа над 12 000 контакта на членове, съмишленици, партньори, медии и пр.  

През 2015 г. през нашата уеб-страница се записаха 41  нови членове на Организацията 
от цялата страна. Общо 72 граждани, станаха членове на Сдруженията в Пловдив и Стара 
Загора, като по този начин подкрепиха природозащитната идея (41 в Пловдив и 31 в Стара 
Загора). 

През 2015г., с подкрепата на сайта „Подари ме“ и фирма „Чейси 31“ ЕООД, 
администрираща сайта бе разработен специализирана интернет страница за опазване на 
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китоподобните бозайници. Сайтът представя ценна информация за опазване на 
китоподобните, както и възможности за гражданско участие в системата за мониторинг и е от 
изключително значение за опазване на делфините в Черно море. Благодарим на фирмата за 
съпричасността към нашата работа! 

 

 
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 2015 г. ние активно работим с 
медиите. Като резултат от активната ни работа за връзки с обществеността, работата ни е 
широко отразена както в интернет пространството, така и в електронните и печатни медии - 
на национално и регионално ниво. 

През 2015 г. сме отразени в над 600 публикации в различни електронни медии, над 364 
от които са архивирани в базата ни данни.  

Нашите дейности намериха място в 9 международни публикации. Редица други 
медийни изяви, вероятно не са покрити от мониторинга на медиите ни. 

Най-широк отзвук намериха активностите ни, насочени към опазването на белошипата 
ветрушка, лешоядите, Спасителния център за диви животни и прилепите. Сред водещите теми 
бе работата по различни „горещи теми“, като опазване на Черноморието, защитените 
теритоии, незаконното застрояване в планините и сечите в горите. 

Сред нашите медийни партньори са: телевизиите БНТ, bTV, Нова, 7дни и др.; 
вестниците: 24 Часа, Марица, БНР, Дарик Радио, Радио Фокус, и още много други. Новинарски 
сайтове: Bau Bau.bg, www.zoomania.org, Dnevnik.bg, Greentech.bg, Standartnew.com, Bnr.bg, 
Radar.bg, Dariknews.bg, Actualno.com, и др. 

Използваме случая да благодарим на всички журналисти, които с обективното 
отразяване на дейността ни, допринесоха за популяризирането на природозащитната идея.  

 
6. ПУБЛИКАЦИИ/ИЗДАНИЯ 
През 2015 г. продължихме с издаването на разнообразни информационни и 

образователни материали, представящи природното богатство на България и в частност – 
редките видове и проблемите, по които работи организацията. Сред тях: плакат "Да опазим 
прилепите", тениски за прилепите , значки за прилепите,  5 вида стикери за прилепи,  
детска книжка „Приключенията на прилепа Дарки“, дипляна "Истината за прилепите", 
дипляна "Тайната за прилепите", два вида календари за червеногушата гъска, стикери за 
червеногушата гъска, изложба от фотоси за прилепите, пътуваща изложба от 5 вида 
ролбанери за прилепите,  дипляна "Чаплите на Тракия",  календар и календарче за 
белошипата ветрушка,  факт шийт за проект Възстановяване на белошипата ветрушка, LIFE11 
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NAT/BG/360, бележник ветрушка, Наръчник покривни конструкции, дипляна и постер 
"Гражданска подкрепа за китоподобните в България", дипляна за определяне на китоподобни 
за доброволци, детска книжка "Нашите приятели делфините" и други.   

През 2015г. бе завършен филмът "Хроника на една сбъдната мечта" - копродукция на 
Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици, 
изработен в рамките на проект "Завръщане на лешоядите в България" LIFE 08 NAT/BG/278, 
който представя дейностите по направлението за опазване на лешоядите. 

Изработени и тиражирани са също кратък видео клип посветен на изготвянето на План 
за управление на ЗЗ Язовир Конуш и документален филм „Последната чаплова колония в 
Тракия”. 

 
7. БЛАГОДАРНОСТИ 
Специални и дълбоки благодарности екипът на “Зелени Балкани” изказва на своите 

доброволни сътрудници, без които дейностите ни през 2015 г. нямаше да са толкова 
ползотворни, а Организацията нямаше да е това, което е ! 

Благодарим на десетките доброволци от цялата страна, сред които:  
г-н Петър Стефанов, Поля Михтиева, Петя Карпузова, Николай Кръстев, Иван Ачков, 

Анелия Иванова, Тошко Ташев, Константин Попов, Васил Сърбински, Юлиян Муравеев, Калина 
Борисова, Биляна Брайкова, Лидия Александрова, Дейвид Вълчев, Димитър Димитров, 
Николай Иванов, Дарина Енева, Йоанна Иванова, Антония Митева, Рени Дуракова, д-р 
Владислав Петров, д-р Слави Цеков, д-р Звезделина Киркова, Нела Григорова, Инж Велина 
Дикова, Димитър Димитров - Харманли, Боян Баев, Георги Василев, Младен Ангелов, Пенка 
Иванова, Андреана Иванова, Венцислав Огнянов, Георги Диловски, Георги Стойчев, Даниела 
Богоева, Евгений Даков, Елена и Георги Дулеви, Ивайло Цеков, Иван Караджов, Иван 
Маламов, Илиян Николов, Николай Димов, Илиян Чорбаджиева, Надежда Кънчева, Апостол 
Караганчев, Димитър Събев, Андреана Дичева, Деан Кръстанов, Мария Георгиева, Мариета 
Иванова, Румен Тодоров, Николай Кръстев, Chris Prescott, Райна Атанасова,  Галя Драгиева, 
Йордан Иванов, Константин Попов, Митко Димитров, Светла Далакчиева, Станимира Делева, 
Таньо Павлов, Желю Иванов, Леандра Друмева, Райна Сараванска, Маргарита Котирова, 
Теодора Николова, Слави Петров, Люба Шопова, Снежана Дармонска, Иван Ставрев, Лазар 
Бундев, Александър Моллов, Иван Ананиев, Тодор Георгиев, Цветомил Савчовски и всички 
доброволци от Кнежа, Дидо Писарски, Петко Памукчийски, Ивелин Горанов, Диян Шишков, 
Ивайло Цоков, Крум Сираков, Иван Проданов, Николета Власева, Ива Алексиева, Борислав 
Петров, Надежда Методиева, Кирил Балабанов, Вениамин Милев, Пламена Димитрова, 
Цветелин Шекеров, Мирослав Сираков, Георги Иванов, Георги Караиванов, Дея Василева, 
Александър Джеферов, Силвия Василева, Ния Тошкова, Виолета Желязкова, Деяна Николова, 
Мария Николаева, Георги Райчев, Мая Александрова, Деница Жечева, Дияна Костадинова, 
Никола Вакрилов, Теодор Атанасов, Тома Белев, Доника Николова, Елина Самарджиева, Петя 
Манчева, Веселин Минчев.  

Изказваме благодарност на дарителите на Организацията! Благодарим на  платилите 
своя доброволен членски внос за 2015 г! 

Благодарим на всички доброволци, участвали в дейността на Спасителния център за 
диви животни, както и 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)! 

 
 


