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ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ:

І.Описателен отчет за 2007 г. по 
основните направления и програмни 
области

1.Консервационни и възстановителни дейности
1.1. Видове и хабитати
1.2. Влажни зони 
1.3. Разширяване на националната мрежа от 
защитени територии и изграждане на НАТУРА 2000 в 
България
1.4. Гори и планини, доброволна система за охрана 
на горите

2. Законодателство, политика и управление 

3. Консервация ex-situ. Център за рехабилитация и 
размножаване на редки видове

4. Публични кампании и борба с бракониерството

5. Международни консервационни ваканции

6. Информационни и образователни кампании

7. Младежки програми

8. Публикации

9. Членство 

10. Участие в междуведомствени комисии и работни 
групи

11.Медии 

12. Други 

ІІ.Финансов отчет за 2007 г. 
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Çåëåíè Áàëêàíè áëàãîäàðè çà 
ôèíàíñîâàòà ïîäêðåïà ïðåç ãîäèíàòà íà:
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EECONET Action Fund

E uropean Natural Heritage Fund
Fondation Patrimoine Naturel en E urope

Fondo Patrimonio Natural E uropeo

E URONAT UR

ST IFT UNG
E UROPÄ ISCHE S NAT UR E R B E

EUROSITE

E uropean Natural Heritage Fund
Fondation Patrimoine Naturel en E urope

Fondo Patrimonio Natural E uropeo

E URONAT UR

ST IFT UNG
E UROPÄ ISCHE S NAT UR E R B E

PEACE CORPS

CEE Trust 
World Bank 

GEF 

Фондация Помощ за 
благотворителността в България 

Посолството на САЩ в България 

ПУДООС / МОСВ

Посолството на Кралство 
Холандия в България

Фондация ЕкоОбщност 

European Commission, OLAF, 
Hercule II Grant ProgrammeEECONET Action Fund

Frankfurt Zoological Society EURONATUR

Komitee gegen den Vogelmord

Лондонското зооложко 
дружество

Корпуса на мира -САЩ

Black Vulture Conservation 
Foundation 

Foundation for Conservation 
of the Bearded Vulture

Peaple’s Trust 
for Endangered species

British Trust for 
Conservation Volunteers

Програма Леонардо Да Винчи 

CEEWEB

Национален център “Европейски 
младежки програми и инициативи” 
към МС 

EUROPARC Federation

Institut fur berufl iche Bildung, 
Arbeitsmarkt und Sozialpolitik

Община Марица 

Община Нова Загора

Община Асеновград

Асоциацията на 
Парковете в България

WWF DCP

Българска фондация 
биоразнообразие

КЦМ



Äåéíîñòè ïî îñíîâíèòå ïðîãðàìíè 
îáàñòè è íàïðàâëåíèÿ

 През 2007 г. Зелени Балкани продължи работата 
си по изпълнение на основните цели (изучаване, опазване 
и възстановяване на биологичното разнообразие на 
България и Балканите) и направления: • консервационни 
и възстановителни дейности; • проучване и изготвяне 
на предложения за нови защитени природни територии; 
• дейности по изграждане на европейската екологична 
мрежа НАТУРА 2000 в България; • подпомагане процеса 
на хармонизиране на природозащитното законодателство 
и политика с европейските; • контрол върху прилагането 
на природозащитното и горското законодателство; • 
дейности за лечение и рехабилитация на бедстващи редки 
и застрашени видове птици, вкл. програма за размножаване 
и реинтродукция на редки и световно застрашени видове 
птици; • дейности по прилагане на CITES (Конвенция за 
международната търговия със застрашени видове от 
дивата флора и фауна); • публични кампании; • младежки 
образователни програми; •международни консервационни 
ваканции и др. 
 За календарната година от международни и 
национални финансиращи организации и донори са 
изпълнявани 34 текущи и нови проекта по основните 
програмни направления и области на действие на 
организацията.
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Äîêóìåíòúò ïðåäñòàâÿ îáîáùåí îò÷åò çà 2007 ã. 
íà ÑÍÖ ”Çåëåíè Áàëêàíè” è 

ÑÍÖ “Çåëåíè Áàëàêíè - Ñò. Çàãîðà” â ðàìêèòå 
íà Ôåäåðàöèÿ íà ïðèðîäîçàùèòíè ñäðóæåíèÿ 

Çåëåíè Áàëêàíè.
 

Çà óëåñíåíèå ïðîåêòèòå óïðàâëÿâàíè îò 
“Çåëåíè Áàëêàíè - Ñò. Çàãîðà” 

ñà îçíà÷åíè ñúñ çíàê *.

Íîâè è òåêóùè ïðîåêòè îñúùåñòâåíè 
ïðåç 2007 ã.

 “Гласове за защитените територии “ – 2007, Финансираща 
организация –СЕЕ Тръст чрез Асоцияцията на парковете в България;
 “Проект за екологична мрежа на територията на община Марица” 
– 2007/2008, Финансираща организация – Община Марица;
 “Валидация и акредитация на доброволчеството“ – 2006/2008, 
Финансираща организация – Програма Леонардо Да Винчи чрез ВТСV;
 “Студия върху проучването на биологичното разнообразие в 
България -2007, Финансираща организация - Institute fur berufl iche Bildung, 
Arbeitsmarkt und Sozialpolitik
 “Training in the area of the fi ght agains fraud”  – 2007/2008, 
Европейската комисия/Европейски антикорупционен офис (OLAF) - Her-
cule II Grant Programme;
 “Развитие на гражданското общество в граничните райони, чрез 
изграждане на НПО мрежа за застъпничество” – 2005/2007, Финансираща 
организация – Тръст за развитие на гражданското общество в 
Централна и Източна Европа (СЕЕ Тrust);
 “Дългосрочна консервация на популацията на световно 
застрашения вид червеногуша гъска в основните и зимовища в България” 
– 2006/2007, Финансираща организация - EECONET Action Fund;
 “Консервация, възстановяване и управление на Поморийско 
езеро” 2005/2009 – Финансираща организация – Глобалния екологичен 
фонд/Световна Банка;
 “ Превод и разпространение на публикацията “Услуги от 
природата - Как НАТУРА 2000 допринася за осигуряването на услуги 
предоставяни от екосистемите за благосъстоянието на човека» - 2007, 
Финансираща организация CEEWEB;
 

 “Гласове за защитените територии “ – 2007, 
организация –СЕЕ Тръст чрез Асоцияцията на парковете в България
 “Проект за екологична мрежа на територията на община Марица” 
– 2007/2008, 
 “Валидация и акредитация на доброволчеството“ – 2006/2008, 
Финансираща организация – Програма Леонардо Да Винчи чрез ВТСV;
 “Студия върху проучването на биологичното разнообразие в 
България -2007, 

 “Training in the area of the fi ght agains fraud”  – 2007/2008, 
Европейската комисия/Европейски антикорупционен офис (OLAF) - Her-

 “Развитие на гражданското общество в граничните райони, чрез 
изграждане на НПО мрежа за застъпничество” – 2005/2007, 

 “
застрашения вид червеногуша гъска в основните и зимовища в България” 

езеро” 2005/2009 –

природата - Как НАТУРА 2000 допринася за осигуряването на услуги 
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Íîâè è òåêóùè ïðîåêòè îñúùåñòâåíè 
ïðåç 2007 ã.

 “Семинар на тема „НАТУРА 2000 в България – цели, възможности 
и предизвикателства”- 2007, Финансираща организация EUROPARC Fed-
eration;
 “Изготвяне на план за възстановяване на шипа” – 2005/2006, 
Финансираща организация МОСВ;
 Издръжка на Спасителния център за диви животни в Стара 
Загора – 2007, Финансираща организация ПУДООС/МОСВ;
 Награди за ефективност – 2007, Фондация Помощ за 
благотворителността в България;
 *“Устойчиво опазване на световно застрашения вид Царски орел 
в България” - 2007/2008, Финансираща    организация - People’s Trust for 
Endangered species;
 “Мониторинг на прилепното биоразнообразие-индикатор за 
устойчиво развитие в Източна Европа (Румъния, България)”- 2007/2008, 
Финансираща организация – Дарвиновата инициатива и Лондонското 
зооложко дружество;
 *„Опазване на лешоядите в България” – 2007, Финансираща 
организация – Франкфуртското зооложко дружество, чрез Фондация 
ЕкоОбщност;
 “Европейски ценности и околна среда” - приемане на доброволци 
в Спасителния център” – 2007/2009, Финансираща организация – 
Национален център “Европейски младежки програми и инициативи”;
 “Развитие на мрежата НАТУРА 2000 в района на р. Дунав, 
България” – 2006/2007, Финансираща организация WWF DCP;
 *”Изграждане на мрежата НАТУРА 2000 в България – ІІ етап”- 
2006/2007, Финансираща организация – ПУДООС на МОСВ;
 “Възстановяване на баланса: Свързване възстановяването на 
влажните зони със земеделското и селското развитие, за да се върнат 
влажните зони в зелен коридор Долен Дунав” - 2007, Финансираща 
организация WWF DCP;
 Проучвания на орнитофауната в района на местността Узана 
- Природен парк Българка – 2006/2007, Финансираща организация 
– Асоцияция на парковете в България;
 Телеметрия на лешоядите в България – 2006/2007 г., 
Финансираща организация – Франкфуртско Зоологическо Дружество;
 “Борба с бракониерството във влажните зони” - 2006/2008, 
Финансираща организация Комитет за борба срещу убийството на 
птици;
 “Обществен контрол при спазване на Закона за горите и 
опазване територии с повишено биологично разнообразие” – 2006/2007, 
Финансираща организация – Българска фондация Биоразнообразие;
 “Обществена кампания в защита на крайречните гори “ - 2007, 
Финансираща организация – Българска фондация Биоразнообразие;
 “Гражданското общество в защита на защитената дива природа 
и природозащитни области в България” - 2006/2007, Финансираща 
организация – Държавния департамент на САЩ, чрез Посолството на 
САЩ в България;
 “Опазване на защитените природни територии в България 
чрез насърчаване на широка обществена подкрепа и участие в процеса” 
– 2007/2008, Финансираща организация – Държавния департамент на 
САЩ, чрез Посолството на САЩ в България;
 “Проучване и екологична оценка на съществуващите технологии 
за добив на злато от гравитационен концентрат” -2007, Финансираща 
организация – КЦМ;
 “План за действие за опазване на биологичното и ландшафтно 
разнообразие” – 2006/2007, Финансираща организация – Община 
Асеновград;
 Разработване на програма и план за действие за консервация, 
възстановяване и устойчиво управление на биологичното и ландшафтно 
разнообразие на територията на община Нова Загора – 2007, 
Финансираща организация – Община Нова Загора;
 “Да съхраним заедно последните останали хабитати на чапли и 
малък корморан в Южна България” - 2007/2008, Финансираща организация 
– Посолството на Кралство Холандия в България;
 “Развитие на капацитети за планове за управление по НАТУРА 
2000 в България”- 2006/2008, Програма МАТРА/BBI;

 “Семинар на тема „НАТУРА 2000 в България – цели, възможности 
и предизвикателства”- 2007, 

 “Изготвяне на план за възстановяване на шипа” – 2005/2006, 
Финансираща организация МОСВ;
 Издръжка на Спасителния център за диви животни в Стара 
Загора – 2007,
 Награди за ефективност – 2007, 
благотворителността в България;
 *“Устойчиво опазване на световно застрашения вид Царски орел 
в България” - 2007/2008, 

 “Мониторинг на прилепното биоразнообразие-индикатор за 
устойчиво развитие в Източна Европа (Румъния, България)”- 2007/2008, 

зооложко дружество;
 *„Опазване на лешоядите в България” – 2007, 
организация – Франкфуртското зооложко дружество, чрез Фондация 

 “Европейски ценности и околна среда” - приемане на доброволци 
в Спасителния център” – 2007/2009, 

България” – 2006/2007, 
 *”Изграждане на мрежата НАТУРА 2000 в България – ІІ етап”- 
2006/2007, 

Национален център “Европейски младежки програми и инициативи”;
 “Развитие на мрежата НАТУРА 2000 в района на р. Дунав, 
България” – 2006/2007, 

 “Обществен контрол при спазване на Закона за горите и 
опазване територии с повишено биологично разнообразие” – 2006/2007, 

 “Обществена кампания в защита на крайречните гори “ - 2007, 
Финансираща организация – Българска фондация Биоразнообразие;

 “Възстановяване на баланса: Свързване възстановяването на 
влажните зони със земеделското и селското развитие, за да се върнат 

 Проучвания на орнитофауната в района на местността Узана 
- Природен парк Българка – 2006/2007, 

 Телеметрия на лешоядите в България – 2006/2007 г., 
Финансираща организация – Франкфуртско Зоологическо Дружество;
 “Борба с бракониерството във влажните зони” - 2006/2008, 
Финансираща организация Комитет за борба срещу убийството на 

 “Гражданското общество в защита на защитената дива природа 
и природозащитни области в България” - 2006/2007, 

САЩ в България;
 “Опазване на защитените природни територии в България 
чрез насърчаване на широка обществена подкрепа и участие в процеса” 

 “Проучване и екологична оценка на съществуващите технологии 
за добив на злато от гравитационен концентрат” -2007, 

 “План за действие за опазване на биологичното и ландшафтно 
разнообразие” – 2006/2007, 

 Разработване на програма и план за действие за консервация, 
възстановяване и устойчиво управление на биологичното и ландшафтно 

 “Да съхраним заедно последните останали хабитати на чапли и 
малък корморан в Южна България” - 2007/2008, 

 “Развитие на капацитети за планове за управление по НАТУРА 
2000 в България”- 2006/2008, 
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Åäíî îò îñíîâíèòå íàïðàâëåíèÿ íà ðàáîòà íà 
Çåëåíè Áàëêàíè å êîíñåðâàöèÿ íà ðåäêè è 

ñâåòîâíîçàñòðàøåíè âèäîâå ïòèöè 
è òåõíèòå ìåñòîîáèòàíèÿ. 

Â ðåçóëòàò íà äúëãîãîäèøíàòà ñè ðàáîòà, 
âèñîêàòà åêñïåðòèçà è áëàãîäàðåíèå íà 

ïîäêðåïàòà íà äîáðîâîëöè è ìåæäóíàðîäíè 
ïàðòíüîðè, ñäðóæåíèåòî å âîäåùà îðãàíèçàöèÿ 

â Áúëãàðèÿ ïî òîâà íàïðàâëåíèå.

 Програмата за консервация на царския орел в България 
се изпълнява от организацията от 1993 г. През последните 
няколко години програмата се подкрепя от People’s Trust 
For Endangered Species.  При изпълнението на Програмата, 
усилията на Зелени Балкани са концентрирани в района 
на Сакар планина и Дервенски възвишения, Югоизточна 
България в граничния район с Турция. Приблизително 90 % 
от популацията на Царски орел в България е съсредоточена 
в този район. Обитаващата го субпопулация е от ключово 
значение за оцеляването на вида в Европа и Азия, тъй като 
се намира по средата на Европейската популация (Унгария) 
и азиатската популация (Турция). Всичко това налага 
предприемането на директни консервационни мерки за 
опазване, както на птиците така и на техните местообитания. 
Дейности по проекта бяха изпълнявани в периода февруари 
– октомври. След разглеждане на проектопредложението 
от страна на People’s Trust For Endangered Species и 
извършените консултации, проектът бе фокусиран върху:
 Постоянни наблюдения и охрана през размножителния 
сезон на четири целеви гнезда. Избраните гнезда са със 
значителен гнездови успех през последните години, който 
същевременно са потенциално застрашени от различни 
заплахи. 
 Изкуствено подхранване – Ползван е опита от други 
страни (Испания, Унгария), както и опита на Зелени Балкани 
от минали години, за повишаване на гнездовия успех, чрез 
изкуствено подхранване на гнездящите двойки.
 Проследяване на гнездовия успех и състоянието на 
популацията на царския орел в България. Освен постоянните 
наблюдения на целевите гнезда, да се извършва и редовен 
мониторинг на останалите известни гнезда на царски орел.
 Подобряване на гнездови местообитания и защитени 
територии.
 Екологично образование и обществена 
информираност.

 Резултатите от работа на екипа по проекта: 
При охраната на гнезда, изкуственото подхранване и 
проследяването на маркираните птици участваха 10 експерта 
на Зелени Балкани и 19 доброволци на организацията. 
Доброволците допринесоха с общо над 300 дни доброволен 
труд. Екипът на Зелени Балкани извърши редовни наблюдения 
и охрана на 6 гнезда на царски орел. Едно от гнездата 
бе наблюдавано съвместно с ДНП ,,Централен Балкан”. 
Охраняваните двойки отглеждаха успешно общо 11 малки. 
През цялата година бе извършван и редовен мониторинг 
на 18 известни гнездови местообитания на царски орел в 
страната. Регистрирани бяха 15 гнездящи двойки, които 
излюпиха и успешно отглеждаха общо 19 малки. Едно от 
тези малки след преждевременно напускане на гнездото бе 
спасено съвместно с БДЗП и бе настанено в Спасителния 
център в Стара Загора. В последствие бе възстановено и 
върнато в природата маркирано със сателитен предавател. 

1.1. Âèäîâå è õàáèòàòè
1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 

ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ

Êîíñåðâàöèÿ íà Öàðñêè îðåë
(Aquila heliaca)

 Постоянни наблюдения и охрана през размножителния 
сезон на четири целеви гнезда. Избраните гнезда са със 

 Изкуствено подхранване – Ползван е опита от други 
страни (Испания, Унгария), както и опита на Зелени Балкани 

 Проследяване на гнездовия успех и състоянието на 
популацията на царския орел в България. Освен постоянните 

 Подобряване на гнездови местообитания и защитени 
територии.
 Екологично образование и обществена 
информираност.
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Åäíî îò îñíîâíèòå íàïðàâëåíèÿ íà ðàáîòà íà 
Çåëåíè Áàëêàíè å êîíñåðâàöèÿ íà ðåäêè è 

ñâåòîâíîçàñòðàøåíè âèäîâå ïòèöè 
è òåõíèòå ìåñòîîáèòàíèÿ. 

Â ðåçóëòàò íà äúëãîãîäèøíàòà ñè ðàáîòà, 
âèñîêàòà åêñïåðòèçà è áëàãîäàðåíèå íà 

ïîäêðåïàòà íà äîáðîâîëöè è ìåæäóíàðîäíè 
ïàðòíüîðè, ñäðóæåíèåòî å âîäåùà îðãàíèçàöèÿ 

â Áúëãàðèÿ ïî òîâà íàïðàâëåíèå.

1.1. Âèäîâå è õàáèòàòè
1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 

ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ

 Сред най-значимите резултати на проекта 
постигнати през 2007 бе маркирането на царски орли със 
радиопредавател и GPS предавател. Тази методика се 
въвежда и използва за първи път в България. 
 Съвместен екип на Зелени Балкани, CBD–Habitat 
(Испания) и испанското Министерство на Околната Среда 
маркираха с радиопредаватели и стандартни орнитологични 
пръстени два млади царски орли.
 На всяка птица бе поставен предавател, излъчващ 
радиосигнали на определена честота. 
 Чрез излъчването на радиосигнали и обработването 
им по специализирана методика се получава информация 
за местоположението на индивида. Чрез последващ 
анализ на данните се получава информация за местата на 
разпространение и обитание на младите орли след напускане 
на гнездото и по време на скитническия период. 
Получената информация е незаменима за предприемане на 
природозащитни дейности и опазването на териториите от 
значение за младите царски орли. 
 Допълнително млад царски орел бе маркиран 
с GPS предавател. Младата птица от застрашения вид 
е преминала успешно възстановяване и укрепване в 
Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани 
в Стара Загора.  Предавателят поставен на птицата е 
прототип на испанската фирма EagleEye® (www.eagleeye.es) 
и е предоставен безвъзмездно от Луис Ескрибано и Виктор 
Гарсия, разработващи технологията. Целта е да се намерят 
отговори на множество въпроси свързани с опазването на 
царския орел – къде младите птици прекарват скитническия 
период, момента на сформиране на двойки и пристъпване към 
загнездване, заемане на нови гнездови територии, места за 
струпване на птици и др. Тази информация ще е от полза при 
предприемането на директни и адекватни природозащитни 
мерки, като обявяване на нови защитени територии, охрана на 
гнезда, изграждане на площадки за изкуствено подхранване.
Поради спецификата на методиката и все още новаторската 
за България технология, поставянето на предавателя се 
осъществи с помощта на експерти от WWF – Гърция, имащи 
сериозен опит в поставянето на предаватели на птици и 
последващото им проследяване.
 Използването на радиопредаватели и GPS 
предаватели за проучването на редки видове птици и 
в частност на царски орли се прилага за първи път в 
България. Въпреки, че тези методи са широко разпрострени 
и се прилагат в редица страни Зелени Балкани успя за първи 
път за страната да въведе  тези съвременни технологии. 
Благодарение на получените данни от радио проследяването 
бяха доказани две нови местообитания със струпване на 
млади и скитащи царски орли. 
 От първоначални данни на GPS предавателя за 
малко повече от месец бяха  локализирани над 860 позиции 
с местонахождението на птицата на територията на три 
държави и два континента. Получената информация показва 
факти за царските орли в България, непотвърдени до момента 
– дневна активност, изминати разстояния, скорост на полета, 
райони на миграция и др. 
 Реализирането на дейностите по проекта продължава 
и през 2008 г. 
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 Един от важните приоритети на работа на Зелени Балкани 
е консервацията на лешоядните птици в България.
 През 2007г. продължи работата на организацията по 
изпълнение на дейностите заложени в Балканския план за опазване 
на лешоядите и в районите определени за действие на Зелени 
Балкани.

1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 
ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ

Âúçñòàíîâÿâàíå è îïàçâàíå íà 
ëåøîÿäèòå â Áúëãàðèÿ

1.1. Âèäîâå è õàáèòàòè

×åðåí ëåøîÿä (Aegypius monachus),
Áðàäàò ëåøîÿä (Gypaetus barbatus),

Áåëîãëàâ ëåøîÿä (Gyps fulvus),
Åãèïåòñêè ëåøîÿä (Neophron percnopterus)

1.Äåéíîñòè íà òåðèòîðèÿòà íà Èçòî÷íè Ðîäîïè

 През тази година продължи редовното подхранване на 
площадката на Зелени Балкани край Бяла Река. Общо за годината 
са направени 49 подхранвания, средно по 4 подхранвания на месец. 
Изнесени са 9880 кг. мърша като след подхранванията са проведени 
69 дни мониторинг. Резултатите от подхранването са: 

Черен лешояд:
 

 Установената от миналата година тенденция за изхранване 
на птици от колонията в Дадя по време на зимните месеци и 
размножителния период се запазва и увеличава. През февруари, 
март, април и май бяха наблюдавани птици на почти всяко 
подхранване като най - много – 9 бяха наблюдавани през февруари. 
Постоянно присъствие установихме и през останалите месеци като 
най - големите числености от по 21 птици бяха отчетени през май и 
август.
 През настоящата година птиците се задържаха (оставаха 
да нощуват) в района, когато имаше храна на площадката, а през 
останалото време се прибираха да нощуват в колонията в Дадя. 
Съдейки по поведението и честота на посещение на птици на 
площадката можем да заключим, че през 2007г. най - вероятно 
не е имало гнездяща двойка черни лешояди на територията на 
България

Белоглав лешояд:

 Наблюдава се трайна тенденция в увеличаване на 
изхранващите се на площадката белоглави лешояди. Както и 
постоянното им присъствие през всички месеци на годината 
включително и през размножителния сезон, когато по принцип 
птиците се придържат строго към гнездовата си територия. През 
февруари месец бяха отчетени 32 птици на веднъж, а рекордното 
наблюдение за тази година бе 35 птици през април месец. 
Увеличеното присъствие на хранещи се птици на площадката на Бяла 
река бе следствие от увеличаващите се гнездови двойки в поречието 
на Арда и новосформираната колония в Дадя. По информация от 
колегите в Дадя в резервата тази година са загнездили 3 двойки, 
а на територия близо до резервата още три. Положителна роля 
за тези новообразувани двойки е изиграла и площадката на Бяла 
Река. Голямо е и нейното значение за изхранването на колониите 
(особено през размножителния сезон) по поречието на река Арда. 

1.1.Изкуствено подхранване

Åäíî îò îñíîâíèòå íàïðàâëåíèÿ íà ðàáîòà íà 
Çåëåíè Áàëêàíè å êîíñåðâàöèÿ íà ðåäêè è 

ñâåòîâíîçàñòðàøåíè âèäîâå ïòèöè 
è òåõíèòå ìåñòîîáèòàíèÿ. 

Â ðåçóëòàò íà äúëãîãîäèøíàòà ñè ðàáîòà, 
âèñîêàòà åêñïåðòèçà è áëàãîäàðåíèå íà 

ïîäêðåïàòà íà äîáðîâîëöè è ìåæäóíàðîäíè 
ïàðòíüîðè, ñäðóæåíèåòî å âîäåùà îðãàíèçàöèÿ 

â Áúëãàðèÿ ïî òîâà íàïðàâëåíèå.



В тази връзка изключително добро сътрудничество бе изградено с 
колегите от Маджарово.
 През годината са проведени и две съвместни подхранвания 
с екипите на Дадя и Маджарово.

Египетски лешояд:
 
 За съжаление тенденцията за трайно намаляване на 
популацията на вида се доказва и от проведения мониторинг на 
площадката на Бяла река през 2007г.
 През тази година отново бе сформиран пред миграционна 
група в района на площадката, но тя наброяваше максимално 13 
птици за разлика от миналата година, когато са отчитани до 24 
птици.
 Подобна е тенденцията и с гнездящите двойки в района. 
Единствената сигурно гнездяща двойка в района на Бяла Река 
тази година не отгледа поколение, въпреки че постоянно се 
придържаше в района. Не бе наблюдавано и постоянно присъствие 
на не размножаващи се птици за разлика от миналата година. За 
откриване на евентуално размножаваща се двойка бе организирана 
експедиция по притоците на Бяла река.
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1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 
ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ

Åäíî îò îñíîâíèòå íàïðàâëåíèÿ íà ðàáîòà íà 
Çåëåíè Áàëêàíè å êîíñåðâàöèÿ íà ðåäêè è 

ñâåòîâíîçàñòðàøåíè âèäîâå ïòèöè 
è òåõíèòå ìåñòîîáèòàíèÿ. 

Â ðåçóëòàò íà äúëãîãîäèøíàòà ñè ðàáîòà, 
âèñîêàòà åêñïåðòèçà è áëàãîäàðåíèå íà 

ïîäêðåïàòà íà äîáðîâîëöè è ìåæäóíàðîäíè 
ïàðòíüîðè, ñäðóæåíèåòî å âîäåùà îðãàíèçàöèÿ 

â Áúëãàðèÿ ïî òîâà íàïðàâëåíèå.

1.1. Âèäîâå è õàáèòàòè

1.2.Мониторинг на лешоядите в района на 
Бяла река /радио телеметрия 

 Проследяването на черни лешояди, маркирани с 
радиопредаватели продължи и през 2007 г. Радиомониторингът 
се изпълнява съвместно с WWF Гърция / Дадя и БДЗП. Екипът 
на Зелени Балкани покрива територия в южната част на Източни 
Родопи в България около площадката за подхранване на лешоядни 
птици, изградена и поддържана от дружеството в близост до с. 
Пелевун, община Ивайловград. Броят на лешоядите маркирани с 
предаватели през 2007 беше 10, което е с 3 повече от предходната. 
През годината бяха направени 6 сесии за засичане, като общото 
времетраене надхвърли 15 часа. Полевите екипи направиха 
273 опита за засичане, като от тях в 44 случая бяха постигнати 
сравнително точни местоположения.

 Беше проведена и традиционната годишна експедиция с 
лодка по язовирите на “Долна Арда” за мониторинг на гнездящите 
птици. Тази година експедицията се проведе съвместно с 
представител на Регионалната инспекция по опазване на околната 
среда и водите гр. Хасково. Резултатите показват стабилност в 
численостите на гнездящите хищни и лешоядни птици, както и 
на черния щъркел и чапловите колонии. Екиъта на експедицията 
отчете общо 15 гнездящи двойки белоглави лешояди и 2 двойки 
египетски. 

1.3. Експедиция по Арда 

1.4.Изграждане на изкуствени гнезда за 
черен лешояд

 През изминалата година беше построено едно ново 
изкуствено гнездо за черен лешояд. Гнездото е изградено на стар 
бор на един от притоците на Бяла река.
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1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 
ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ

Åäíî îò îñíîâíèòå íàïðàâëåíèÿ íà ðàáîòà íà 
Çåëåíè Áàëêàíè å êîíñåðâàöèÿ íà ðåäêè è 

ñâåòîâíîçàñòðàøåíè âèäîâå ïòèöè 
è òåõíèòå ìåñòîîáèòàíèÿ. 

Â ðåçóëòàò íà äúëãîãîäèøíàòà ñè ðàáîòà, 
âèñîêàòà åêñïåðòèçà è áëàãîäàðåíèå íà 

ïîäêðåïàòà íà äîáðîâîëöè è ìåæäóíàðîäíè 
ïàðòíüîðè, ñäðóæåíèåòî å âîäåùà îðãàíèçàöèÿ 

â Áúëãàðèÿ ïî òîâà íàïðàâëåíèå.

1.1. Âèäîâå è õàáèòàòè

2.Äåéíîñòè íà òåðèòîðèÿòà íà Èçòî÷íà Ñòàðà 
ïëàíèíà è Ðîÿêñêî Ïðîâàäèéñêî ïëàòî

2.1 Подхранване и мониторинг 
 Предвид на приетата стратегия за реинтродукция на белоглавия 
лешояд в Източна Стара планина през 2007г. концентрирахме усилията си в 
района на Природен парк Сините камъни. В дейностите активно се включи 
и парковата администрация съвместно, с която от март месец веднъж 
седмично се извършваше подхранване на площадката с кланични отпадъци. 
По време на подхранванията бе провеждан и мониторинг. В останалите 
райони (Ришки проход, Камчийска планина и Роякско-провадийското плато) 
екипът провеждаше частичен мониторинг на гнездящите хищни птици. 
Пълен мониторинг на всички потенциални местообитания за реинтродукция 
на лешояди бе проведен три пъти през 2007г.
Резултатите показват, че през настоящата година гнездиха общо 2 двойки 
египетски лешояди, като двете двойки отгледаха успешно по 1 малко.
 Добрата новина през 2007 г. бе загнездилата двойка царски орли 
в непосредствена близост до парк Сините Камъни. Двойката е млада и не 
успя да отгледа поколение. По време на мониторинга на площадката в парк 
Сините камъни бяха засечени да се хранят и двете птици от двойката.

2.2.Превенция на отровите и информационни 
кампании

 Основните дейности в това направление бяха свързани 
с мониторинг на използването на отровни примамки в целевите за 
реинтродукция райони. Най-добре този мониторинг бе осъществяван в 
района на Сините Камъни, където с годините има натрупана информираност 
сред местните хора за намеренията за реинтродукция на лешояди и вредата 
от използването на отрови. 
 В останалите контролирани от нас райони в Източна Стара 
Планина и Роякско-провадийското плато информационните кампании бяха 
извършвани по време на провеждани пробни подхранвания и провежданото 
наблюдение на приоритетните скални масиви. По време на мониторинга  
не бяха констатирани случаи на отровени животни или на поставяне на 
отровни примамки.
 В резултат на информационните кампании, които проведохме през 
2007 близо 60% от ветеринарните специалисти от района на Източна Стара 
Планина и Роякско-Провадийското плато бяха запознати с намеренията 
ни за реинтродукция на лешояди и необходимостта от справянето с най 
голямата заплаха – отровите. Почти всички млади ветеринарни специалисти 
започнали работа в тези райони са преминали през Спасителния център в 
Стара Загора и имат положителна нагласа за сътрудничество със Зелени 
Балкани в превенцията срещу отровите. Подобно сътрудничество срещаме 
и нагласата сред горските специалисти.

3.1 Подхранване и мониторинг 

3.Äåéíîñòè íà òåðèòîðèÿòà íà Çàïàäíè Ðîäîïè

 Поради изместване на приоритета за стартиране на програмите 
за реинтродукция на белоглавия лешояд към Стара Планина планираните 
дейности за Западни Родопи бяха сведени до 12 подхранвания за годината 
с последващ мониторинг. Подхранванията бяха извършени в района на 
Добростан-Преспа през летния и есенния сезон. За подхранванията бяха 
осигурени кланични отпадъци от кланица в Асеновград.
  По време на подхранванията на Добростан-Преспа също не бяха 
наблюдавани лешояди. Въпреки това тези подхранвания влияят много 
на отношението на местните хора към проблема, както и действат като 
превантивна мярка срещу използването на отровни примамки.
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1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 
ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ

Åäíî îò îñíîâíèòå íàïðàâëåíèÿ íà ðàáîòà íà 
Çåëåíè Áàëêàíè å êîíñåðâàöèÿ íà ðåäêè è 

ñâåòîâíîçàñòðàøåíè âèäîâå ïòèöè 
è òåõíèòå ìåñòîîáèòàíèÿ. 

Â ðåçóëòàò íà äúëãîãîäèøíàòà ñè ðàáîòà, 
âèñîêàòà åêñïåðòèçà è áëàãîäàðåíèå íà 

ïîäêðåïàòà íà äîáðîâîëöè è ìåæäóíàðîäíè 
ïàðòíüîðè, ñäðóæåíèåòî å âîäåùà îðãàíèçàöèÿ 

â Áúëãàðèÿ ïî òîâà íàïðàâëåíèå.

1.1. Âèäîâå è õàáèòàòè

4.Ñïàñèòåëåí Öåíòúð â Ñòàðà Çàãîðà

 Спасителният център в Стара Загора има важно участие в 
изпълнението на Балканския план за консервация на лешоядите.
За 2007 г. в Центъра постъпиха за лечание 8 лешоядни птици от 
страната и Гърция.
 Черен лешояд – Постъпил с деформации на стъпалата 
от резервата Дадя. В случай, че лечението мине успешно птицата 
ще бъде използвана в Европейската размножителна програма на 
вида.
 Два Белоглави лешояда - Единият, от които бе маркиран с 
пръстен и крилометка, вероятно от популацията в Западна Сърбия, 
което още веднъж показва, че всички балкански популации на вида 
са тясно свързани и обменят постоянно птици помежду си.
 Пет Египетски лешояда – Птиците постъпиха за директното 
лечение и изследване за отравяния. През годината екипът на Центъра 
продължи образователната си програма за превенция на отровите 
(един от лимитиращите фактори за опазване на лешоядните птици. 
Проведени бяха информационни срещи с животновъди в целевите 
за лешоядите райони. На всички преминали през Центъра ловци, 
ветеринари и горски служители бяха раздавани информационни 
материали за отровите и бе разясняван ефекта от тях върху 
природата и конкретно върху лешоядите. През 2007 година бе 
извършен обход на всички стопани в Източни Родопи (предимно 
по долината на Бяла Река), на който през годините сме раздавали 
каракачански кучета. Всеобщо е мнението, че в стадата, в който 
има кучета нападенията на вълци са намалели значително.

5.Ó÷àñòèå â ðåèíòðîäóêöèÿ íà áðàäàòè ëåøîÿä 
â Àëïèòå

 През изминалата година екип на Зелени Балкани имаше 
възможност да вземе участие в едно от пусканията в природата 
на брадати лешояди. Пускането бе проведено в Национален парк 
„Високите кули” (Хохентауър) в Австрийските Алпи. Екипът на 
организацията взе участие в целия процес от вземането на птиците 
от гнездата, тяхното маркиране, транспортиране, поставяне в 
естественните скални ниши. Опитът, който бе натрупан в тази 
съвместна акция ще бъде използван при реинтродукция на брадати 
лешояди и в България.
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1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 
ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ

Îïàçâàíå è êîíñåðâàöèÿ íà
×åðâåíîãóøà ãúñêà

1.1. Âèäîâå è õàáèòàòè

 От 2003 г. стартира програмата “Дългосрочна 
консервация на популацията на световно застрашената 
червеногуша гъска в нейните места за зимуване - България”, 
изпълняван от Зелени Балкани, финансиран от Eeconet Ac-
tion Fund.
 Програмата цели дългосрочно опазване на 
местообитанията на световно застрашения вид в България, 
чрез закупуване на местата в Приморска Добруджа, където 
зимува популацията.
 За периода септември 2006 - декември 2007, 
Зелени Балкани следва дългосрочно поставените цели за 
закупуване на земи в района на изхранване на зимуващите 
птици в България. Дейностите бяха съсредоточени в района 
на Приморска Добруджа, северо-източна България. Това 
наложи и съобразяване с условията на пазара на земи в 
страната , който през последните години се оказва доста 
динамичен. По време на проучването на пазара на земята 
бяха отчетени рекордно високи цени на земеделската земя в 
целевия район, достигащи 5000 – 5200 евро за хектар. 
Имайки предвид това, както оптималното изпълнение на 
проекта и поставените цели, екипът се водеше от следните 
критерии при избора на подходящи за закупуване парцели: 
Разумна цена на земята, спрямо бюджета на проекта 
и  моментната ситуация на пазара, Посещение на 
местността от червеногуши гъски през зимния период, 
Големина на предлагания парцел, Възможността за 
хомогенизиране на имотите, Близост на предлаганите 
земи до потенциални НАТУРА 2000 места.

  През 2007 г. екипът извърши проучване на подходящи 
терени, проучи ценовата политика на пазара на земи в района, 
проведе срещи с агенции за недвижими имоти, собственици на 
земи, консултации със служители в местните администрации. 
Като резултат Зелени Балкани успя да закупи 300 декара 
обработваема земеделска земя в района на изхранване на 
зимуващите птици. Закупуването бе осъществено в рамките 
на 6 сделки. Категорията на земята е 3 и 4, което предполага 
добра качество на посева и респективно добро качество на 
храната при правилна обработка. За да се гарантира това, 
за обработването на всички имоти бяха сключени договори с 
местни арендатори  и земеделски кооперации. 
 Общо за цялостния период на проекта 2003 – 2007  
от Зелени Балкани закупи 1034, 6 декара за гарантиране 
изхранването и безпроблемното презимуване на 
червеногушата гъска в основното и зимовище на Приморска 
Добруджа.

 Като част от програмата за дългосрочна консервация 
на червеногушата гъска през 2007г. Eeconet Action Fund 
финансира Спасителния център, който ежегодно приема 
бедстващи и отстреляни червеногуши гъски. Целта на 
проекта бе да се осигури дългосрочна устойчивост на 
работата на единствения в България Спасителен център, 
като се разреши проблема със собствеността на земята на 
Центъра. Проектът приключи с успешно закупуване на 4,1 
декара земя. Предстои процедура по замяна.

 (Branta ruficollis)

Åäíî îò îñíîâíèòå íàïðàâëåíèÿ íà ðàáîòà íà 
Çåëåíè Áàëêàíè å êîíñåðâàöèÿ íà ðåäêè è 

ñâåòîâíîçàñòðàøåíè âèäîâå ïòèöè 
è òåõíèòå ìåñòîîáèòàíèÿ. 

Â ðåçóëòàò íà äúëãîãîäèøíàòà ñè ðàáîòà, 
âèñîêàòà åêñïåðòèçà è áëàãîäàðåíèå íà 

ïîäêðåïàòà íà äîáðîâîëöè è ìåæäóíàðîäíè 
ïàðòíüîðè, ñäðóæåíèåòî å âîäåùà îðãàíèçàöèÿ 

â Áúëãàðèÿ ïî òîâà íàïðàâëåíèå.
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1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 
ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ

Êîíñåðâàöèÿ íà Ìàëúê êîðìîðàí

1.1. Âèäîâå è õàáèòàòè

 Повече от 20 години Зелени Балкани изпълнява 
Програмата за опазване на малкия корморан в България. 
Основните дейности през 2007 г. бяха свързани с осигуряване 
на охрана на най-голямата колония на вида в района на 
Пловдив. През последните 5 години охраната изцяло е 
поверена на доброволците на организацията. 
 В охраната от ноември до февруари се включиха над 
30 доброволци. Тяхното постоянно присъствие на нощувката 
край Пловдив осигури спокойствие и защита на колонията 
от бракониери. През изминалия период максималната 
численост на нощувката край Пловдив достигна около 4000 
птици.
 Наред с охраната и мониторинга на малкия корморан, 
Зелени Балкани от години осигурява охрана, мониторинг 
и различни консервационни дейности за опазване на 
последната останала смесена чаплова колония в Горно 
тракийската низина край с. Конуш. През 2007 година всички 
дейности изцяло бяха осигурени от доброволците. В резултат 
на осигурената четири месечна охрана, броят на успешно 
отгледаните малки в колонията надхвърли 300 птици. През 
отчетния период Зелени Балкани стартира работа и по 
проект за опазване на чаплите, финансиран от Посолството 
на Кралство Холандия  в България. Денйостите стартираха 
с мониторниг на влажните зони в Горно тракийската низина, 
образователни акции с дезата от Паничери, Конуш и Белозем. 
Проектът продължава и през 2008 г.  

 (Phalacrocorax pygmeus),

è ÷àïëè
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1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 
ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ

Îïàçâàíå íà ïðèëåïèòå â Áúëãàðèÿ

1.1. Âèäîâå è õàáèòàòè

 През 2007 г. с финансовата подкрепа на Дарвиновата 
инициатива и Лондонското зооложко дружество Зелени 
Балкани, Институтът по зоология към БАН и ПП „Русенски 
лом” стартираха проект „Мониторинг на прилепното 
биоразнообразие: Индикатори за устойчиво развитие в 
Източна Европа”.
 Основната цел на проекта бе да разработи програма 
за мониторинг на прилепни популации в две страни в 
Източна Европа – България и Румъния. Данните, получени 
от мониторинга ще служат за дългосрочна оценка на 
въздействието на националното развитие и глобалните 
промени върху биологичното разнообразие. Ще се създаде 
пилотен модел, който позволява състоянието на прилепните 
популации да се използва като индикатор за устойчиво 
развитие в Източна Европа.
 Дейностите в България включваха: Разработване 
на методиката за мониторинг, съобразена с националните 
особености; Обучителени семинари на ключови специалисти; 
Мониторинг и първично натрупване на информация; 
Анализ на информацията и организирането й в база данни; 
Разработване на обучителни материали.

 През годината проектът започна с провеждане 
на обучителен семинар на българските участници за 
мониторингова програма, разработена от The Bat Conservation 
Trust и Лондонското зооложко дружество – Великобритания. 
При нея като индикаторни видове се използват прилепите. 
Присъствието им се регистрира с помощта на ултразвукови 
детектори, а анализа на звуците, които прилепите издават, 
позволява да се определи вида на прилепа. Мониторингът 
бе осъществен от доброволци, които с помощта на коли, 
снабдени със специфично оборудване се движат по 
определени трансекти. Екипът и доброволците осъществиха 
80 трансекта на територията на ПП Русенски лом, поречието 
на Дунав около Русе, Юго-Източна България, Стара Планина, 
Западна България, Източни и Западни Родопи. Изминати 
бяха близо 3500 километра /като трансекти от мониторинга. 
Участваха 35 доброволци на Зелени Балкани, служители на 
Русенски Лом, Института по зоология. 
 Събраната през 2007 г. информация бе подложена на 
първоначален анализ от експертите.
 За целите на проекта беше закупена и необходимата 
техника и оборудване. Проектът продължава и през 2008 г. 

Åäíî îò îñíîâíèòå íàïðàâëåíèÿ íà ðàáîòà íà 
Çåëåíè Áàëêàíè å êîíñåðâàöèÿ íà ðåäêè è 
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Â ðåçóëòàò íà äúëãîãîäèøíàòà ñè ðàáîòà, 
âèñîêàòà åêñïåðòèçà è áëàãîäàðåíèå íà 
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1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 
ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ

1.1. Âèäîâå è õàáèòàòè

 През 2005 г. Зелени Балкани спечели малък проект на 
МОСВ за Изготвяне на план за възстановяване и опазване на 
ШИП (Acipenser nudiventris) в България. Проектът продължи и 
през 2007 г. Ръководител на проекта е д-р Ангел Цеков, който 
от 30 години работи по размножаване на стопанско значими 
видове риба, като през последните години е постигнал 
значителни успехи в размножаването и отглеждането в 
изкуствени условия на други видове есетрови риби.
 
 Екипът извърши значителна работа по установяване 
състоянието на вида в българските води на Дунав и Черно 
море. Организирани бяха 5 експедиции по Дунав и Черно 
море, проведени бяха срещи с риболовци, на които бяха 
раздадени дипляни с информация за белезите, по които може 
да се разпознае шипа от останалите есетрови риби. Една от 
целите на проекта бe създаване на жива генбанка на вида, 
с цел размножаване в изкуствени условия и последващо 
връщане на потомството в природата. 
 
 Друга важна задача на проекта бе внос на потомство 
на шип от друга черноморска страна за формиране на 
маточно стадо и от него, чрез изкуствено размножаване 
получаване на потомство за връщане в река Дунав. За целта 
беше осъществен контакт с Федералния център за селекция 
и генетика в Русия. Въпреки положените от екипа усилия и 
подписания договор за оплоден хайвер, през 2007 г. не беше 
осъществен внос поради сложните и бавни процедури в 
Русия , отнасящи се до износ на редки видове попадащи в 
CITES приложенията.

Åäíî îò îñíîâíèòå íàïðàâëåíèÿ íà ðàáîòà íà 
Çåëåíè Áàëêàíè å êîíñåðâàöèÿ íà ðåäêè è 

ñâåòîâíîçàñòðàøåíè âèäîâå ïòèöè 
è òåõíèòå ìåñòîîáèòàíèÿ. 

Â ðåçóëòàò íà äúëãîãîäèøíàòà ñè ðàáîòà, 
âèñîêàòà åêñïåðòèçà è áëàãîäàðåíèå íà 

ïîäêðåïàòà íà äîáðîâîëöè è ìåæäóíàðîäíè 
ïàðòíüîðè, ñäðóæåíèåòî å âîäåùà îðãàíèçàöèÿ 

â Áúëãàðèÿ ïî òîâà íàïðàâëåíèå.

Îïàçâàíå è êîíñåðâàöèÿ íà øèïà
 (Acipenser nudiventris) 
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1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 
ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ

1.1. Âèäîâå è õàáèòàòè

 През 2006 стартираха дейности по проучвания 
на орнитофауната на местността Узана в Природен парк 
Българка. Екипът на Зелени Балкани извърши няколко 
експедиции за инвентаризация на орнитофауната в района 
на м. Узана. Изготвен бе списък на видовия състав на 
птиците. Попълнен бе стандартен формуляр за Натура 2000 
по директивата за птиците. През 2007 г. бе изготвен доклад за 
видовия състав и природозащитния статус на орнитофауната 
на територията на местността Узана. Предаден бе попълнен 
формуляр за НАТУРА 2000 по директивата за птиците. 
Изготвени бяха препоръки за бъдещото стопанисване на 
местността и редуциране на заплахите в района на м. 
„Узана”.

Åäíî îò îñíîâíèòå íàïðàâëåíèÿ íà ðàáîòà íà 
Çåëåíè Áàëêàíè å êîíñåðâàöèÿ íà ðåäêè è 

ñâåòîâíîçàñòðàøåíè âèäîâå ïòèöè 
è òåõíèòå ìåñòîîáèòàíèÿ. 

Â ðåçóëòàò íà äúëãîãîäèøíàòà ñè ðàáîòà, 
âèñîêàòà åêñïåðòèçà è áëàãîäàðåíèå íà 

ïîäêðåïàòà íà äîáðîâîëöè è ìåæäóíàðîäíè 
ïàðòíüîðè, ñäðóæåíèåòî å âîäåùà îðãàíèçàöèÿ 

â Áúëãàðèÿ ïî òîâà íàïðàâëåíèå.

Ïðîó÷âàíå íà îðíèòîôàóíàòà â ðàéîíà 
íà ìåñíîñòòà “Óçàíà”
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1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 
ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ

1.2. Âëàæíè çîíè

Ïîìîðèéñêî åçåðîÊîíñåðâàöèÿòà è âúçñòàíîâÿâàíåòî 
íà âëàæíèòå çîíè â Áúëãàðèÿ å âàæåí 

ïðèîðèòåò îò ðàáîòàòà íà Çåëåíè Áàëêàíè. 
Îðãàíèçàöèÿòà ðàáîòè íàä 15 ãîäèíè ïî 

òåìàòà è íàòðóïà ñåðèîçåí îïèò è êàïàöèòåò.
Ïðåç 2007 ãîäèíà Ñäðóæåíèåòî ïðîäúëæè 

ïðîãðàìèòå ñè â ïðèîðèòåòíèòå ðàéîíè 
íà äåéñòâèå: Ïîìîðèéñêî åçåðî, Äóíàâ è 

Ìàðèöà, Ãîðíîòðàêèéñêàòà íèçèíà è äð. ïî-
ìàëêè âëàæíè çîíè.

 През 2007 г. Зелени Балкани продължи изпълнението 
на проект „Поморийско езеро – консервация, възстановяване 
и устойчиво управление” финансиран от GEF и World Bank. 
Проектът стартира през 2005 г. и се изпълнява в партньорство 
с МОСВ и Община Поморие.

 Основната цел на проекта е да подкрепи устойчивото 
управление на Поморийско езеро и екосистемата от 
влажни зони, чрез подпомагане на дейности за опазване и 
възстановяване на биологичното разнообразие и устойчиво 
ползване на природните ресурси.
Заложените подцели в проекта са: 
 Да подкрепи развитието и изпълнението на планове за 
дългосрочно управление на защитената територия (ЗТ), като 
акцентира върху консервация, възстановяване и управление 
на природните ресурси на екосистемата;
 Да възстанови базата от природни ресурси на 
екосистемата и хидрологичния баланс;
 Да осигури устойчивото управление на природните 
ресурси на езерото, чрез новаторско много-стейкхолдърско 
партньорство;
 Да повиши информираността сред местните 
общности и туристическия сектор;
 Да подобри сътрудничеството с други места за 
възстановяване на влажните зони в България и Европа.

 Проектни дейности включват работа по 4 основни 
компонента:
 Първия компонент е Рамка на управление на 
проекта
 Изграждане и функциониране на Звено за управление 
на проекта и Надзорен съвет на проекта, които бяха 
сформирани още през 2006 г.

 Втори компонент - Разработване на План за 
управление (ПУ) на Защитена местност Поморийско 
езеро
 През 2007 г. бе изготвено задание и проведен конкурс 
за избор на изпълнител на дейността. Сключен бе договор с 
консорциум включващ експерти от Централната лаборатория 
по обща екология към БАН, които до изготвят Интегриран 
план за управление на ЗМ Поморийско езеро. Обхватът на 
Плана включва както защитената територия, така и 2-те 
НАТУРА 2000 защитени зони и рамсарското място.
През отчетния период работата на експертите включваше 
събиране на пълната информация необходима за изготвянето 
на плана за управление. Екипът на Зелени Балкани 
също участва в събирането на базовата информация в 
частта: орнитофауна, бозайници, влечуги и земноводни 
и безгръбначни. Екипът извърши необходимите полеви 
проучвания и подготви доклади, които предостави на водещия 
екип изготвящ ПУ.
 ГИС експертът на Зелени Балкани  също е привлечен 
активно в изготвянето на ПУ. През 2006/2007 той извърши 
заснемане на цялата територия и изготви подробни карти и  
ГИС модел на комплекса от защитени природни територии. 

 Да подобри сътрудничеството с други места за 
възстановяване на влажните зони в България и Европа.

 Да повиши информираността сред местните 
общности и туристическия сектор;

 Да осигури устойчивото управление на природните 
ресурси на езерото, чрез новаторско много-стейкхолдърско 

 Да възстанови базата от природни ресурси на 
екосистемата и хидрологичния баланс;

 Да подкрепи развитието и изпълнението на планове за 
дългосрочно управление на защитената територия (ЗТ), като 
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ìàëêè âëàæíè çîíè.

Трети компонент - Изпълнение на Плана за управление

А)Възстановяване и управление на природните ресурси
 Рехабилитация и ремонт на хидроинженерните 
системи за поддържане на водния и солеви баланс на солената 
влажна зона. 
 Предвид нарушения хидрологичен баланс на солената 
влажна зона и не функционирането на хидроинженерните системи 
и съоръжения  се налага техния ремонт и възстановяване. 
 2007 г. премина в изготвяне на задания, провеждане 
на процедури за проектант и изготвяне на работни проекти 
за възстановяване на хидроинженерните съоръжения 
(отводнителни и други канали, помпена станция, напорен 
тръбопровод). 
 Проведен бе търг за избор на фирма за надзор 
в проектирането и строителството. Фирмата за надзор в 
проектирането и строителството изготви Доклад за съответствие 
и работните проекти бяха внесени в Общината са съгласуване и 
издаване разрешително за строеж.

 Консервация и възстановяване на местообитания за 
гнездене на редки и световно застрашени видове птици.
 Важна задача на проекта е консервация и 
възстановяване на местообитанията за гнездене на редки и 
световно застрашени видове птици на езерото. Поморийско 
езеро е място за гнездене, храна и почивка на 266 вида птици. 
Това е причина езерото на бъде обявено за защитена местност 
(2001), Орнитологично важно място за птиците (1998), Корине 
биотоп (1999), Рамсарски обект (2003) и НАТУРА 2000 сайт 
(2007).
 Проектът ще изгради и възстанови нови хабитати за 
гнездене на редките видове птици и директно ще подпомогне 
консервацията на биоразнообразието.
 През 2007 г. бе изготвено задание и бе проведен 
процедура за избор на проектант за възстановяването на 
местообитанието на птици.. През декември 2007 г. работния 
проект бе разработен, изготвен бе и доклад за съответствие 
на проекта. Предстоят процедури  по ЗУТ за издаване на 
разрешителни за строителство. 

 През септември 2007 г. на Поморийско езеро се проведе 
и традиционната консервационна ваканция за изграждане на 
нови и ремонт на съществуващите местообитания за гнездене 
на редки и застрашени видове птици. 

Б)Институционално заздравяване на управлението на ЗМ 
Поморийско езеро: 
 Изграждане на администрация и Посетителски и 
образователен център.
 Проектът предвижда изграждане на посетителски 
център на Поморийско езеро, който ще обслужва бъдещата 
администрация на ЗМ Поморийско езеро, както и ще осигурява 
информационни и образователни дейности и услуги за туристите, 
ученици, млади хора от района, ще бъде база за научна работа 
и изследвания, място за робота с доброволци и д-р обществени 
дейности. 
 През цялата 2007 г. Звеното за управление на проекта 
провежда срещи и преговори с Община Поморие и Общинския 
съвет за предоставяне на общински терен за изграждане на 
центъра. За съжаление до края на годината Общината не 
предостави необходимия терен и по този начин не изпълни 
поетия ангажимент към ГЕФ, Световна Банка и проекта.
Не предоставянето навреме на терен за изграждане на център 
на практика компрометира целите на проекта. 

образователен център.

гнездене на редки и световно застрашени видове птици.

системи за поддържане на водния и солеви баланс на солената 
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Ìàðèöà, Ãîðíîòðàêèéñêàòà íèçèíà è äð. ïî-
ìàëêè âëàæíè çîíè.

• Програма за екологично образование и обществено 
осведомяване.
 През отчетния период екипът стартира програма за 
екологично образование. В програмата са включени училищата 
от Поморие. Провеждат се беседи, лекции, конкурси, залесявания 
и др. извънкласни форми. 

Четвъртия компонент - Управление на проекта и национално 
и международно сътрудничество.

 Екипът на проекта установи добри контакти със 
Секретариата на Рамсарската Конвенция (Швейцария), Wetlands 
International, Института по Делтата на Дунав (Румъния), Парка 
на Делтата на По (Италия), Биологичната станция Тур Дьо Валат 
(Резервата Камарг, Франция) и Тръст за влажни зони (Англия) и 
др.
 По инициатива на Зелени Балкани бе изготвен съвместен 
проект с Дирекцията на Делтата на По и АПБ към ЕК. Проектът 
бе одобрен в края на 2007 г.
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1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 
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1.2. Âëàæíè çîíè

 През 2006 г. Зелени Балкани в партньорство със 
Сдружение „Природа на Заем” АМЕКО/Холандия получиха 
финансиране от програма BBI MATRA за изпълнение на 
проект „Развитие на капацитети за планове за управление на 
НАТУРА 2000 в България”.
 През 2007 г. екипът финализира изготвянето на 
Ръководство за изготвяне на планове за управление на 
НАТУРА 2000 защитени зони. По втория компонент на 
проекта – изготвяне на моделен план за управление бе 
избрана защитената зона Пожарево Гарван. През 2007 г. се 
извършиха допълнителни полеви проучвания на хабитатите 
в защитената зона и се подготви чернова на плана. След 
консултации с експерти на МОСВ, черновата бе коригирана 
съгласно изискванията.
 През отчетния период се проведоха и 3 срещи с 
представители на местните общини и заинтересовани страни 
притежаващи територии в защитената зона. Проведени 
бяха и 2 национални срещи за обсъждане и представяне на 
Ръководството. 
 Проектът продължава и през 2008 г.

Äóíàâñêè âëàæíè çîíèÊîíñåðâàöèÿòà è âúçñòàíîâÿâàíåòî 
íà âëàæíèòå çîíè â Áúëãàðèÿ å âàæåí 

ïðèîðèòåò îò ðàáîòàòà íà Çåëåíè Áàëêàíè. 
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òåìàòà è íàòðóïà ñåðèîçåí îïèò è êàïàöèòåò.
Ïðåç 2007 ãîäèíà Ñäðóæåíèåòî ïðîäúëæè 

ïðîãðàìèòå ñè â ïðèîðèòåòíèòå ðàéîíè 
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1.2. Âëàæíè çîíè

 За 20-та поредна година екипът на Зелени Балкани 
участва в ежегодното средно зимно преброяване на 
водолюбивите птици, координирано от Wetlands International.
 През 2007 г. преброяването се извършва съвместно с  
Българското дружество за защита на птиците, Федерация на 
природозащитни, Фонд за дивата флора и фауна, Фондация 
Льо Балкан- България и Министерството на околната среда 
и водите. От страна на Зелени Балкани участват над 30 
представители, като усилията бяха насочени към райони 
в които организацията редовно работи - по-големите водни 
басейни в Горно тракийската низина - язовирите Пясъчник, 
Овчарица, Розов кладенец, Жребчево, Копринка, Малко 
шарково поречията на реките Марица, Тунджа, Янтра, както 
и някои значими за птиците влажни зони по Черноморието 
- Бургаски Влажни зони и Поморийско езеро. Участниците 
установиха изключително ниска численост на птиците 
зимуващи във влажните зони на страната. Причината за това 
са необичайно високите за средата на януари температури в 
голяма част от Европа, което позволи на птиците да намират 
храна и места за почивка в незамръзналите водоеми северно 
от страната ни.
 Екипите на природозащитните организации установиха 
само 640 индивида от световно застрашения вид червеногуша 
гъска (Branta rufi collis) и едва 7000 индивида големи белочели 
гъски (Anser albifrons). За сравнение, през 2000 г. в страната 
ни са зимували над 50 000 червеногуши гъски и близо 400 
000 големи белочели гъски. Подобна е ситуацията и при 
останалите видове патици, потапници, гмурци, чапли други 
водолюбиви видове птици.
 Всички данни от среднозимния отчет на водолюбивите 
птици екипът изпрати на националните координатори на 
Wetlands International.

Ñðåäíîçèìíî ïðåáðîÿâàíå 
íà çèìóâàùèòå ïòèöè âúâ 

âëàæíèòå çîíè

Êîíñåðâàöèÿòà è âúçñòàíîâÿâàíåòî 
íà âëàæíèòå çîíè â Áúëãàðèÿ å âàæåí 

ïðèîðèòåò îò ðàáîòàòà íà Çåëåíè Áàëêàíè. 
Îðãàíèçàöèÿòà ðàáîòè íàä 15 ãîäèíè ïî 

òåìàòà è íàòðóïà ñåðèîçåí îïèò è êàïàöèòåò.
Ïðåç 2007 ãîäèíà Ñäðóæåíèåòî ïðîäúëæè 

ïðîãðàìèòå ñè â ïðèîðèòåòíèòå ðàéîíè 
íà äåéñòâèå: Ïîìîðèéñêî åçåðî, Äóíàâ è 
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 Проект “Осигуряване на водния баланс” се изпълнява 
от  WWF Дунавско Карпатска програма и Зелени Балкани , 
финансиран от фондация DOEN.
 Основните дейности по проекта се извършват на р. 
Веселина, която като много други български реки е силно 
повлияна от човешката дейност – на реката е изграден един 
от най-големите язовири в Северна България (яз. Йовковци) 
и части от нейното поречие са изменени в следствие на 
извършените в близкото минало корекции. 
 Основната цел на проекта бе да се намали човешката 
намеса върху р. Веселина, чрез възстановяване на унищожен 
речен участък (меандър), разположен в близост до с. Миндя, 
Велико Търново.
 Работата по проекта включваше проектиране и 
възстановителни дейности по връщане течението на реката 
в старото корито на Веселина. За този компонент от проекта 
отговаряха колегите от  WWF Дунавско Карпатска програма. 
Освен чисто строителните работи към проекта бе предвидено 
и провеждане на мониторинг с цел проследяване на 
промените в следствие на извършените възстановителни 
дейности – провеждането на ихтиологичен, ботанически, 
хидробиологичен и хидрологичен мониторинг. Извършването 
на мониторинга бе ангажимент на Зелени Балкани в рамките 
на две години – 2007 и 2008. 
 За 2007 г. преди започването на строителните и 
възстановителни работи беше извършен предвидения 
мониторинг. Събраната и анализирана информация 
ще се включи във финалния доклад за влиянието на 
хидротехническите мерки върху възстановяване за 
биологичното разнообразие на реката и района.

Ïðîåêò çà âúçñòàíîâÿâàíå íà 
ðåêà Âåñåëèíà
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íà âëàæíèòå çîíè â Áúëãàðèÿ å âàæåí 
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1.3. Ðàçøèðÿâàíå íàöèîíàëíàòà ìðåæà 
îò çàùèòåíè òåðèòîðèè è èçãðàæäàíå íà 

ÍÀÒÓÐÀ 2000 â Áúëãàðèÿ

 Разширяване на мрежата на защитените територии в 
страната и изграждането на НАТУРА 2000 в България са важен 
приоритет и направление на работа на Зелени Балкани.
 В актива на Сдружението са 30 нови защитени 
природни територии предложени от Зелени Балкани, между 
които обявените ПП “Персина”, ЗМ “Калимок-Бръшлен”, както 
и предложението за обявяване на Природен парк “Западни 
Родопи”.
 От 2005 г. Зелени Балкани насочи основно усилията 
си по изграждането на НАТУРА 2000 в България.
 През 2006 г. с финансовата подкрепа на Предприятие 
за Управление на Дейностите по Опазване на Околната Среда 
(ПУДООС) на МОСВ стартира проект “Изграждане на мрежата 
от защитени зони Натура 2000 в България, втора фаза”.
Целта на проекта е Координиране на дейностите за изграждане 
на НАТУРА 2000 в България.

Основните дейности по проекта включваха: 
 Подготовка за внасяне на окончателната документация 
на избраните защитени зони в
Европейската комисия.
 Попълване на информацията за видовете и 
хабитатите.
 Уточняване на граници върху Карта на възстановената 
собственост и баланс на
територията (по вид собственост и начин на трайно ползване) 
на вече проучени проекто зони.
 Уточняване на националните покрития на целеви за 
Натура 2000 хабитати и видове 
 Провеждане на обществени кампании в избрани 
райони на страната
 Подпомагане МОСВ в процедурата по обявяване на 
защитените зони за опазване на
птиците.

През отчетния период бяха изпълнени следните дейности 
по 6 основни направления:
1. Координация и документация.
 Управление и координация на дейности за зоните от 
Натура 2000 в България.
 В рамките на периода бяха подписани 2 анекса към 
договора, втория, от които за удължаване на проектните 
дейности до 30 юни 2008 г.
 През януари 2007 бе подготвена и изпратена до 
Европейската комисия документацията за Натура 2000 в 
България (стандартен формуляр и картен материал – в цифров 
вид за 225 защитени зони) – като доказателство, че България 
към датата на присъединяване е била готова с техническите 
изисквания и има всички предпоставки за приемането на 
пълния списък с потенциални защитени зони.
 Координаторът на проекта посети Европейската 
комисията през април 2007 г. и се срещна с Комисаря по 
околната среда Ставрос Димас, като го запозна с тревожната 
ситуация в България на унищожаване на НАТУРА 2000 зони 
и лобира за приемането на Натура 2000 в пълния, предложен 
от НПО размер.
 Екипът на проекта участва и в писането на жалбите 
до Европейската комисия основно, чрез анализи на 
информация.
 Ръководството на проекта и експерти на Зелени 
Балкани се включиха активно в работата на Националната 
работна група по националните оценки на популациите  и 

Ðàçøèðÿâàíå íà ìðåæàòà íà çàùèòåíèòå òåðèòîðèè 
â ñòðàíàòà è èçãðàæäàíå íà ÍÀÒÓÐÀ 2000 â 

Áúëãàðèÿ ñà âàæåí ïðèîðèòåò è íàïðàâëåíèå íà 
ðàáîòàòà íà Çåëåíè Áàëêàíè. 

(Â àêòèâà íà  ñäðóæåíèåòî ñà 26 íîâè çàùèòåíè 
òèðèòîðèè ïðåäëîæåíè îò Çåëåíè Áàëêàíè, ìåæäó 

êîèòî îáÿâåíèòå ÏÏ”Ïåðñèíà”, ÇÌ”Êàëèìîê - 
Áðúøëåí”, êàêòî è ïðåäëîæåíèåòî çà îáÿâÿâàíå íà 

Ïðèðîäåí ïàðê “Çàïàäíè Ðîäîïè”)

 Подготовка за внасяне на окончателната документация 
на избраните защитени зони в

 Попълване на информацията за видовете и 
хабитатите.
 Уточняване на граници върху Карта на възстановената 
собственост и баланс на

 Уточняване на националните покрития на целеви за 
Натура 2000 хабитати и видове 
 Провеждане на обществени кампании в избрани 
райони на страната
 Подпомагане МОСВ в процедурата по обявяване на 
защитените зони за опазване на
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(Â àêòèâà íà  ñäðóæåíèåòî ñà 26 íîâè çàùèòåíè 
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Ïðèðîäåí ïàðê “Çàïàäíè Ðîäîïè”)

актуализиране на Националната Натура 2000 база данни. 
Представители на организацията участваха в координиращото 
звено и в работните групи по прилепи, риби, видра и природни 
местообитания.
 Екипът пподготви цялата информация и нагледни 
материали за заседанията на НСБР на 13.09.2007 г. и на 
25.10.2007 г.
През отчетния период бяха подготвени карти на имотите 
върху основа на КВС - за 61 защитени зони, предназначени за 
качване на интернет. 
 Изготвено бе становище по Проекта за наредба за 
планове за управление на защитените зони от Натура 2000. 

2. Попълване Националната Натура 2000 база данни.
 През 2007 г. бяха проведени  4 обучения свързани с 
отчитане на полевите инвентаризации (проблеми, резултати и 
др.), подготовка за провеждане на информационните кампании 
за зоните в географския обхват на проекта (уточняване на 
участниците, набелязване реда на обхождане и методиката, 
първоначални срещи със заинтересовани страни в зоните).
 Извършени бяха теренни проучвания основно във 
връзка със среднозимния отчет на зимуващата орнитофауна, 
както и за верификация на получена информация за наличието 
на целеви за Натура 2000 видове.
 При постъпване на новите данни в националната 
база данни, посредством софтуер Натура 2000, както и при 
създаване на справки и анализи в среда на софтуер Натура 
2000, възникваха много технически трудности, дължащи се 
на не добра съвместимост на софтуера със стандартните 
приложения на MS Offi ce и MS Windows. Поради тази причина 
националната Натура 2000 база данни беше създадена в MS 
Access, с 2 варианта на стандартните формуляри на български 
и английски език.

3. Уточняване границите на защитените зони върху КВС
 През януари 2007 г. бе подготвено и внесено в МЗГ 
искане за получаване на информация от КВС, които да 
послужат за конвертиране на 3000 землища или части от тях 
попадащи в границите на защитените зони.
 Неколкократно през отчетния период официално 
(в нарочни писма или в междинните отчети) и неформално 
сме настоявали пред МОСВ за осигуряване на необходимите 
КВС.

4. Ннационални покрития и популации на целеви за 
Натура 2000 хабитати и видове.
 Подготвено бе становище до Европейската 
комисия, Тематичния център по биоразнообразие в Париж 
и Европейския хабитатен форум по интерпретацията на 
природното местообитание 91W0
 В рамките на проекта бяха разработени ключове за 
определяне национални оценки по съществуваща цифрова 
информация за херпетофауна. Софтуерния продукт е Map-
SoftV1 е на свободен достъп. Упътването за работа с него 
може да се свали на адрес http://www.biserkov.com/bhs/bg/
downloads/ .
 Извършено бе иизследване на националното 
разпространение на горските хабитати от Приложение 1 на 
Директива 92/43/ЕЕС, чрез анализ цифровата база данни за 
горите в 4те зони на Балтийска координатна система 1970.
Създадени бяха 30 геобази данни, по една за всяко 
природно местообитание от приложение 1 на ЗБР (което 
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е идентично с Приложение 1 на Директива за Хабитатите 
92/43 ЕЕС), съгласно осъвременени алгоритми за анализ и 
идентификация.
 Цифровата информация за горите е анализирана, 
като липсите на информация са дадени в отделни слоеве. 
Направена е проверка за графични грешки на всеки един от 
30 –те слоя. 
Изготвен бе анализ на националното разпространение на 
всеки един от 30-те природни местообитания, и като площно 
покритие на територията на България в ха (по данните от 
ЛУП).
 Изготвени бяха 30 броя карти във формат pdf, 
отразяващи националното разпространение на горските 
природни местообитания по данните от ЛУП.
 Изготвен бе анализ на представеността (в % и в ха) на 
всяко едно природно местообитание от приложение 1 на ЗБР 
в: Предложената мрежа от защитени зони по Натура 2000 на 
НПО пред Националния съвет по Биоразнообразие (ноември 
2006 г. – 225 зони); Предложената мрежа от защитени зони по 
Натура 2000, след прецизиране на границите на защитените 
зони от Национално Управление по Горите (юни 2007 г. – 222 
зони);Изготвения анализ за представеността на всеки един 
от 30-те природни горски местообитания (по данните от ЛУП) 
в мрежата от защитени зони Натура 2000 в двата варианта 
– 222 зони и 225 зони.
 Извършено бе изследване на националното 
разпространение на горските хабитати от Приложение 1 на 
Директива 92/43/ЕЕС, чрез анализ карта на растителността 
на Бондев (1991).
 Изготвени бяха анализи за 25 горски местообитания от 
Приложение 1 на Директива 92/43/ЕЕС, съгласно алгоритъм 
за трансформация на картируеми единици по Карта на 
растителността на Бондев (1991) към местообитания от 
Приложение 1 на Директива 92/43/ЕЕС, чрез различни 
инструменти на ГИС софтуер, както и сравнение с резултати 
за съответните типове местообитания, получени чрез анализ 
съгласно алтернативни алгоритми. Създадени са 25 геобази 
данни от анализите. Създадени са 25 ESRI shape fi les с 
резултатите от анализите.
 Изготвени бяха 24 броя карти във формат pdf, 
отразяващи националното разпространение на горски 
природни местообитания (местообитание 9110 не може 
да бъде изолирано самостоятелно, а само в комбинация 
с местообитания 9130 и 91М0). Установено бе, че в 
дигитализираната карта на Бондев, общата площ на горските 
хабитати охваща над 40% от страната, което в резултат води 
до завишени стойности, на националното покритие.
 Проведено бе изследване на националното 
разпространение на не горските хабитати (крайбрежни и 
халофитни, крайбрежни пясъчни дюни и континентални 
дюни, сладководни местообитания, умереноконтинентални 
ерикоидни храсталаци, естествени и полуестествени 
тревни формации, преовлажнени тресавища, мочурища 
и калища, скални местообитания) от Приложение 1 на 
Директива 92/43/ЕЕС чрез анализ на Корине Ландкавър, 
почвени, геоморфоложки и тахиметрични карти. Въз основа 
на алгоритми бе възложено на фирма Геософт да направи 
ГИС моделите и анализите. В рамките на работни срещи 
на експерти по природни местообитания бяха направени 
корекции в алгоритмите на групи горски и не горски хабитати. 
Въз основа на тези корекции неколкократно бяха правени 
нови анализи и преработвани картите на разпространението.
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1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 

ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ

1.3. Ðàçøèðÿâàíå íàöèîíàëíàòà ìðåæà 
îò çàùèòåíè òåðèòîðèè è èçãðàæäàíå íà 

ÍÀÒÓÐÀ 2000 â Áúëãàðèÿ

Ðàçøèðÿâàíå íà ìðåæàòà íà çàùèòåíèòå òåðèòîðèè 
â ñòðàíàòà è èçãðàæäàíå íà ÍÀÒÓÐÀ 2000 â 

Áúëãàðèÿ ñà âàæåí ïðèîðèòåò è íàïðàâëåíèå íà 
ðàáîòàòà íà Çåëåíè Áàëêàíè. 

(Â àêòèâà íà  ñäðóæåíèåòî ñà 26 íîâè çàùèòåíè 
òèðèòîðèè ïðåäëîæåíè îò Çåëåíè Áàëêàíè, ìåæäó 

êîèòî îáÿâåíèòå ÏÏ”Ïåðñèíà”, ÇÌ”Êàëèìîê - 
Áðúøëåí”, êàêòî è ïðåäëîæåíèåòî çà îáÿâÿâàíå íà 

Ïðèðîäåí ïàðê “Çàïàäíè Ðîäîïè”)

5. Провеждане на обществени кампании
 Проектът подготви огромно количество материали 
(карти, дискове със записана информация с описанията 
и картен материал за всяка една зона) за обществените 
представяния на Натура 2000 в 6-те региони на планиране и 
за заключителната национална среща.
 През 2006 бе изградена интернет страница на 
проекта. През 2007 продължи поддръжката и обновяване на 
специализираната страница www.natura2000bg.org. Екипът 
на проекта качи и цялата информация за защитените зони 
за опазване на птиците. Обновена бе информацията за 228 
защитени зони за опазване на природните местообитания. 
Обновена бе информацията за актуалното състояние на 
екологичната мрежа със списъци и карти въз основа решенията 
на Министерски съвет в отчетния период.
 Акцент в работата на регионалните координатори бе 
запознаването на заинтересованите страни (РИОСВ, РУГ, ДЛ 
и ДДС, Общинска администрация) попадащи в географския 
обхват на проекта с границите и информация за защитените 
зони от Натура 2000.
 През отчетния период бе издаден и разпространен 
Оопределителя на херпетофауната в България до Районни 
инспекции по околната среда и водите, Държавни лесничейства, 
Регионални управления по горите, Ловно рибарски сдружения 
и други адресати.

6. Подпомагане МОСВ в процедурата по обявяване на 
защитените зони за опазване на птиците.
 В изпълнение на Анекса към Договора бе подпомогната 
процедурата по обявяването на 18 защитени зони одобрени с 
Решение на Министерски съвет №122. За ттях са изготвени 
карти с границите на зоните и таблици с опис на имотите, 
които ще послужат на РИОСВ за съгласуване със съответните 
институции. 
 Публични срещи, семинари, представяния и участия.
 През януари и февруари 2007 ръководния екип 
на проекта участва в обществената кампания на МОСВ 
по разясняване на Натура 2000 – в Плевен, Велико 
Търново,Пловдив и  заключителната национална среща в 
НДК на 05.02. 2007г.
 Проекта взе участие в специализираната изложба 
“Лов, риболов и природа” в Пловдивския панаир. Натура 
2000 бе представена пред една от ключовите, целеви 
групи – тази на ловците. Освен щанда в изложението беше 
направена презентация и организирана дискусия в рамките на 
официалната програма.
 Съвместно с Центъра за независима журналистика 
е ппроведена е среща – дискусия с медиите (04.06.2007, 
в БТА) – по въпроси на Натура 2000 и най-вече начина 
на отразяване на проблематиката, срещнати трудности, 
проблеми на комуникацията на различните страни и анализ 
на публикуваните в печатните медии статии свързани с Натура 
2000.
 Доцент Весела Табакова, председател на Центъра за 
независима журналистика, представи мащабно изследване на 
полемиката около „Натура 2000 в пресата от октомври 2006 
г. до март 2007 г. То показа, че за пореден път екологичната 
тематика остава изключително на информационно ниво, 
липсват експертни анализи и коментари, както и сериозни 
журналистически разследвания. Най-много е писано по 
темата във вестниците „24 часа”, „Дневник” и „Сега”, докато 
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1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 

ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ

1.3. Ðàçøèðÿâàíå íàöèîíàëíàòà ìðåæà 
îò çàùèòåíè òåðèòîðèè è èçãðàæäàíå íà 

ÍÀÒÓÐÀ 2000 â Áúëãàðèÿ

Ðàçøèðÿâàíå íà ìðåæàòà íà çàùèòåíèòå òåðèòîðèè 
â ñòðàíàòà è èçãðàæäàíå íà ÍÀÒÓÐÀ 2000 â 

Áúëãàðèÿ ñà âàæåí ïðèîðèòåò è íàïðàâëåíèå íà 
ðàáîòàòà íà Çåëåíè Áàëêàíè. 

(Â àêòèâà íà  ñäðóæåíèåòî ñà 26 íîâè çàùèòåíè 
òèðèòîðèè ïðåäëîæåíè îò Çåëåíè Áàëêàíè, ìåæäó 

êîèòî îáÿâåíèòå ÏÏ”Ïåðñèíà”, ÇÌ”Êàëèìîê - 
Áðúøëåí”, êàêòî è ïðåäëîæåíèåòî çà îáÿâÿâàíå íà 

Ïðèðîäåí ïàðê “Çàïàäíè Ðîäîïè”)

тя на практика липсва от страниците на „Новинар”, който й 
е посветил 7 текста за шестте месеца, през които тя бе най-
силно дискутирана.
 Изследването бе допълнено от доклада „Натура 
2000 и зелените политически послания в България” на Кирил 
Аврамов, Директор на института за политически изследвания 
„Политикъл Кепитъл”.
 Представители на Зелени Балкани участваха в серия 
от срещи на координиращото звено и на работните групи по 
прилепи, риби, видра и природни местообитания.
Участие в среща, проведена на 30.10.2007, в Пловдив, с 
горовладелски кооперации. Бяха обсъдени въпросите за 
режимите в честните гори попадащи в Натура 2000 зоните.

7. Продукти от проекта
 Информационна брошура за популяризиране на 
Натура 2000;
 Определител на херпетофауната в България;
 Филм (30 мин.) «Общоевропейска екологична мрежа 
Натура 2000 в България»;
 Специално издание на бюлетина на Зелени Балкани 
с акцент върху Натура 2000: най-често задавани въпроси – за 
критериите за обявяване на зоните, за подбора на участниците 
и т.н. Бюлетина изигра важна роля като материал, който беше 
раздаван на срещите организирани от МОСВ в рамките на 
обществената кампания;
 Новосъздадена Натура 2000 база данни в MS Access, 
с 2 варианта на стандартните формуляри на български и 
английски език;
 Карти на имотите върху основа на КВС - за 61 защитени 
зони (качени в интернет);
 Инструкции за приемане на mdb файлове, предадени 
от полевите експерти;
 Алгоритъм за цифров модел националното покритие 
за не горски природни местообитания;
 Алгоритъм за цифров модел на националното покритие 
за горски природни местообитания (по ЛУП);
 Цифрови данни (геобазаданни, шейп файлове и карти 
във формат pdf).– за 30 горски природни местообитания 
от приложение 1 на ЗБР. Анализ на националното 
разпространение на тези 30 горски природни местообитания, 
и като площно покритие на територията на България в ха (по 
ЛУП);
 Анализ, отразяващ представителността на всеки 
един от 30-те горски природни местообитания в мрежата от 
защитени зони Натура 2000 в два варианта – 222 зони и 225 
зони;
 Алгоритъм за горски природни местообитания от 
Приложение 1 на  ЗБР чрез трансформация на данните от 
карта на Бондев (1991);
 Цифрови данни (геобаза данни, шейп файлове и 
карти във формат pdf) за 25 горски природни местообитания 
анализирани по алгоритъма изработен на основа 
информацията по Бондев (1991);
 Първа чернова с анализи на националното 
покритие на негорски  природни местообитания направени 
по алгоритъма за негорските природни местообитания. 
Резултати от етапите на работа при установяване 
на националното  покритие на не горските природни 
местообитания в България;
 Краен вариант на проектите за заповеди за 18 
защитени зони за опазване на дивите птици

 Информационна брошура за популяризиране на 
Натура 2000;
 Определител на херпетофауната в България;
 Филм (30 мин.) «Общоевропейска екологична мрежа 
Натура 2000 в България»;
 Филм (30 мин.) «Общоевропейска екологична мрежа 

 Специално издание на бюлетина на Зелени Балкани 
с акцент върху Натура 2000: най-често задавани въпроси – за 

 Новосъздадена Натура 2000 база данни в MS Access, 
с 2 варианта на стандартните формуляри на български и 

 Карти на имотите върху основа на КВС - за 61 защитени 
зони (качени в интернет);
 Инструкции за приемане на mdb файлове, предадени 
от полевите експерти;
 Алгоритъм за цифров модел националното покритие 
за не горски природни местообитания;
 Алгоритъм за цифров модел на националното покритие 
за горски природни местообитания (по ЛУП);
 Цифрови данни (геобазаданни, шейп файлове и карти 
във формат pdf).– за 30 горски природни местообитания 

ЛУП);
 Анализ, отразяващ представителността на всеки 
един от 30-те горски природни местообитания в мрежата от 

 Алгоритъм за горски природни местообитания от 
Приложение 1 на  ЗБР чрез трансформация на данните от 

 Цифрови данни (геобаза данни, шейп файлове и 
карти във формат pdf) за 25 горски природни местообитания 

информацията по Бондев (1991);
 Първа чернова с анализи на националното 
покритие на негорски  природни местообитания направени 

 Краен вариант на проектите за заповеди за 18 
защитени зони за опазване на дивите птици
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1. ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ È 
ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ

Èíôîðìàöèîííà êàìïàíèÿ çà Íàòóðà

 Екип на Зелени Балкани участва в информационна 
кампания за НАТУРА 2000, организирана по проект на 
Асоциацията на парковете в България. Целта на кампанията бе 
да се разсеят страховете и опасенията на обикновените хора 
– стопани, земеделски производители и ползватели на земи и 
гори, ловци и рибари, като се обясни подробно същината на 
мрежата НАТУРА 2000, евентуалните ограничения и режими 
за управление.
 В проекта участваха голям брой експерти от различни 
институции и организации, които посетиха над 300 населени 
места. Екипът на организацията посети и проведе срещи в 81 
населени места, влизащи в състава на 23 общини в района на 
Източна Стара планина, Западни Родопи, Средна гора и Сакар 
планина. Общо на информационните срещи присъстваха 410 
души.
 Като цяло, срещите не се радваха на особено широк 
интерес, въпреки разлепените обявления и информирането 
на кметовете на населените места. 
 Най-често задаваните въпроси на срещите бяха 
свързани с точните имоти, които се намират в границите на 
защитените зони; забраните и ограниченията свързани с 
ползването на горите, земеделската земя, лова, риболова, 
строителство, паша, събирачество, и др.; място, откъдето 
хората да получат конкретна информация за компенсации и 
субсидии; видовете, които са предмет на защита в конкретните 
защитени зони, защо част от зоните са сред отложените и има 
ли опасност някои от тях да отпаднат?
 Навсякъде хората се вълнуваха главно от проблемите, 
съпътстващи ежедневието им. Обикновените хора в местата 
със съхранена дива природа наистина ценят и се радват на 
даденостите на съответните райони. Като цяло те изразяваха 
положителна нагласа, че е предприета такава инициатива 
насочена към устойчиво регионално развитие. Скептицизъм 
бе проявен по скоро към евентуално “опорочаване” на идеята, 
свързано с недобрата работа на институциите в България. 

Ðàçøèðÿâàíå íà ìðåæàòà íà çàùèòåíèòå òåðèòîðèè 
â ñòðàíàòà è èçãðàæäàíå íà ÍÀÒÓÐÀ 2000 â 

Áúëãàðèÿ ñà âàæåí ïðèîðèòåò è íàïðàâëåíèå íà 
ðàáîòàòà íà Çåëåíè Áàëêàíè. 

(Â àêòèâà íà  ñäðóæåíèåòî ñà 26 íîâè çàùèòåíè 
òèðèòîðèè ïðåäëîæåíè îò Çåëåíè Áàëêàíè, ìåæäó 

êîèòî îáÿâåíèòå ÏÏ”Ïåðñèíà”, ÇÌ”Êàëèìîê - 
Áðúøëåí”, êàêòî è ïðåäëîæåíèåòî çà îáÿâÿâàíå íà 

Ïðèðîäåí ïàðê “Çàïàäíè Ðîäîïè”)
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2. ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÑÒÂÎ, 
ÏÎËÈÒÈÊÀ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Çåëåíè Áàëêàíè å åäíà îò ìàëêîòî 
ïðèðîäîçàùèòíè îðãàíèçàöèè â Áúëãàðèÿ, 

êîèòî ðàáîòÿò çà ïîäîáðÿâàíå íà áúëãàðñêîòî 
çàêîíîäàòåëñòâî è ïîëèòèêè è õàðìîíèçèðàíåòî 

èì ñ åâðîïåéñêèòå. Â àêòèâà íà îðãàíèçàöèÿòà 
ñà: íàä 140 òåêñòà è ÷ëåíà â äåéñòâàùîòî 

ïðèðîäîçàùèòíî  è ðåñóðñíî çàêîíîäàòåëñòâî, 
ïðåäëîæåíè îò ñäðóæåíèåòî; ó÷àñòèå â 
èçãîòâÿíåòî íà ðàçëè÷íè íàöèîíàëíè è 

ðåãèîíàëíè ñòðàòåãèè è ïîëèòèêè çà îïàçâàíå 
è óñòîé÷èâî óïðàâëåíèå íà áèîëîãè÷íîòî 

ðàçíîîáðàçèå; ïðåâîä è èçäàâàíå íà ñáîðíèöè ñ 
ìåæäóíàðîäíè êîíâåíöèè è äîêóìåíòè ñâúðçàíè 
ñ îïàçâàíå íà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå è äð.

 Работата на това направление започна през 2005 
година с написването на концепция и модел на общинска 
програма на община Марица. През 2006 година концепцията 
беше високо оценена и одобрена от МОСВ и стана основа за 
изработването на общински екологични програми в община 
Асеновград 2007. Общинските програми и 10-годишни планове 
за действие дават възможност в тях да бъдат отразени всички 
международни консервационни политики които по късно да се 
реализират чрез проекти по оперативните програми. 
 През септември 2007 година беше сключен договор с 
община Марица за консултантска помощ при изработването 
на голям проект за развитие на общинската екологична мрежа 
„Натура 2000”, чрез възстановяване на местообитания с високо 
консервационно значение и изграждането на биокоридори. 
Цялата предварителна наша работа е финансирана от 
общината, в това число и предпроектните проучвания. До този 
момент по това задание са извършени следните дейности: 
 Изработена бе идейната концепция на проекта, 
съдържаща обосновка от необходимостта от изграждане на 
биокоридорите и възстановяването на местообитанията с 
високо консервационно значение.
 Проведени бяха теренни проучвания за трасето 
на бъдещия биокоридор. Проучени са 80 % от площта на 
коридора с  дължина – 28 км..
 Община Марица извърши оценка и картиране на 
собствеността на терените попадащи в биокоридора, като 
консултациите бяха предоставени от екипа на Зелени 
Балкани. 
 Изготвен бе Идеен проект- концепция на разсадник 
необходим за изпълнение на проекта. Проекта е изпълнен 
от колектив под координацията на експерти от Института по 
гората.
 От предвидените 6 модула за изграждане на биокоридор 
през 2007 г. бяха проектирани четири, включващи 3 горски и 
храстови съобщества и един за ливадните съобщества. 
 
 През март 2007 година в офиса беше проведена 
среща с кмета на община Павел Баня и беше постигнато 
съгласие за разработване на общинска екологична програма 
и последващо партньорство за изработване на проекти. Все 
още работата по тази община не е започнала.

Ðàçâèòèå íà ñúòðóäíè÷åñòâî ñ îáùèíèòå 
çà åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå è ïðîãðàìè

 Изработена бе идейната концепция на проекта, 
съдържаща обосновка от необходимостта от изграждане на 

 Проведени бяха теренни проучвания за трасето 
на бъдещия биокоридор. Проучени са 80 % от площта на 

 Община Марица извърши оценка и картиране на 
собствеността на терените попадащи в биокоридора, като 

 Изготвен бе Идеен проект- концепция на разсадник 
необходим за изпълнение на проекта. Проекта е изпълнен 

 От предвидените 6 модула за изграждане на биокоридор 
през 2007 г. бяха проектирани четири, включващи 3 горски и 
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3. EX-SITU ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈß

 През май 2007 г. стартира дарителска SMS 
кампания “Помогни на диво животно в беда” за набиране 
на средства за Спасителния център за диви животни на 
Зелени Балкани. Кампанията бе организирана съвместно 
с Български дарителски форум и Фондация “Помощ за 
благотворителността в България”. Събраните средства бяха 
предназначени към подпомагане на „вечните” пациенти на 
Центъра. Кампанията имаше за цел да помогне на животни 
“инвалиди” в Центъра, наранени или трайно увредени, които 
не могат да бъдат върнати на свобода. В по-голямата си част 
това са представители на редки или изчезващи видове, чийто 
последен дом е Спасителният център на Зелени Балкани, 
където те се отглеждат и размножават.

 По време на кампаниите бяха събрани общо 585,92 
лева от доброволни дарения. Част от средствата екипа на 
Спасителния център реши да използва за подготовката на 
центъра за зимния период. С помощта на наши и чуждестранни 
доброволци бяха изцяло почистени и дезинфекцирани всички 
клетки в Спасителния център. Сменени бяха всички дървени 
приспособления в тях (кацалки, покривни конструкции и др.). 
Фиксирани бяха всички мрежи, а там където е нужно, подовете 
на клетките бяха замазани. Наред с това бяха изградени 
нови платформи за гнездене на размножаващите се двойки 
– бухали и белоглави лешояди, което беше добра подготовка 
за наближаващия за тези видове размножителен сезон. Беше 
закупен и инвентар, който е в помощ при изхранването на 
новопостъпилите бебета птички. 
 Една малка част от сумата използвахме за обучение на 
служител на Спасителния център в програмата на фондация 
“Работилница за граждански инициативи” – Алтернативни 
източници на финансиране. Така ние инвестирахме в бъдещото 
съществуване на Центъра, тъй като дълбоко вярваме, че 
бъдещето на обществено полезни места, като Спасителния 
център е във финансирането чрез доброволни дарения. В 
тази връзка SMS кампанията доказа това.
 Другата час от събраните средства екипа на Центъра 
използва за закупване на материали с които ще бъдат 
довършени 3 малки клетки, започнати през 2005 година 
и очакващи средства за своето завършване. Тези клетки, 
изградени по образец на водещи спасителни центрове в 
Европа, в бъдеще ще се обитават от малки птички, паднали 
от гнездата или отделени по други начини от своите родители. 
Тези птички след като бъдат отгледани от специалистите и 
доброволците на Центъра ще бъдат поставяни в специално 
приспособените за целта нови клетки, за да се учат да летят 
и се хранят самостоятелно. Това ще бъде последната крачка, 
преди свободата им.
 Покриването на тези клетки с закупения от DMS 
кампаниите изолационен материал вече започна. 

Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî 
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò 

Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå ñúñ 
çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà Ìèíèñòúðà íà 

îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

Ñïàñèòåëåí Öåíòúð çà äèâè æèâîòíè

Äàðèòåëñêà SMS-êàìïàíèÿ  íà 
Ñïàñèòåëíèÿ öåíòúð

(Âèæ ïðèëîæåíèå 1 - Ïîäðîáåí îò÷åò çà äåéíîñòòà  
íà Ñïàñèòåëíèÿ öåíòúð)
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Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî 
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò 

Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå ñúñ 
çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà Ìèíèñòúðà íà 

îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

3. EX-SITU ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈß
Ñïàñèòåëåí Öåíòúð çà äèâè æèâîòíè

Îñèíîâèòåëíàòà ïðîãðàìà ïîëó÷è 
Íàãðàäà FORD

 Проектът на Спасителния център “Осиновителна 
програма за диви животни» беше наградена от Дарителската 
програма на Ford и “Мото-Пфое” ЕООД за опазване на 
природното и културно наследства на България – 2006. 
 Осиновителната програма грабна журито с идеята, 
целите и постигнатите си резултати.
 За една година програмата  осигури 60 осиновявания, 
броя на осиновителите бе повече от 600, а набраната сума от 
дарения бе над 2500 лева. 
 С постъпилите средства от наградата екипът на 
Центъра привлече много добър ветеринарен специалист - д-
р Витанова, която пое т.н. «вечни пациенти» на Спасителния 
център – предмет на осиновителната кампания. Тя успя 
да промени значително облика на Спасителния център 
и с помощта на доброволците на центъра спомогна за 
повишаването на клиничното здраве на нашите пациенти. 
Освен това нейното присъствие даде възможност на екипа 
да се съсредоточи повече върху Осиновителната програма 
и да я доразвие като средство за набиране на дарения, 
екологично обучение и намиране на нови симпатизанти на 
Спасителния център. В следствие на това  беше създадена по-
атрактивна визия на кампанията. Поддържана бе обратната 
връзка с осиновителите. Така комуникацията с нашите нови 
съмишленици стана по-лесна и бърза и ответната реакцията 
не закъсня. Поласкани от вниманието много от нашите 
дарители препоръчаха кампанията на свои близки и познати. 
Разбира се, новия облик на Спасителния център и 
неговите пациенти също оказа своето влияние. Много 
посетители, останали очаровани от него, пожелаха да станат 
осиновители. 
 По традиция беше организиран коледен и 
първомартенски благотворителен базар от осиновителите от 
II ОУ “ П.Р.  Славейков” гр. Стара Загора и  учениците от ОУ 
“Душо Хаджидеков” гр. Пловдив. За целта бяха изработени 
материали и картички от децата, които те изложиха на 
съответните събития. Този път кампаниите бяха по-шарени 
и весели. За това допринесоха предварително разработения 
сценарий съвместно с помощта на координаторите на 
Осиновителната програмата. 
 Новите ни приятели от ОУ “Л. Каравелов”, гр. Нова 
Загора пък организираха събиране и предаване на кестени и 
орехи, за да осигурят издръжката на своя питомец – царския 
орел.  I г и II в клас от НУ “Христо Ботев” и I а, I б и I в клас от 
СОУ “Черноризец Храбър”, както и децата от Детска градина 
“Малкият принц” гр. Пловдив дойдоха на място, за да се 
запознаят със своите бъдещи приятели.
 Центърът беше посетен от над 500 деца и ученици 
на възраст от 3 до 18 години от цялата страна. Повечето 
от тях станаха и наши осиновители. Някои от тях имаха 
шанса да присъстват на освободени в природата птици. А 
децата от II ОУ “П.Р.Славейков” освободиха излюпените и 
отгледани в центъра бухали, поколение на осиновената от тях 
птица. Така и тази година образователният и възпитателен 
ефект от Осиновителната програма отново взеха връх над 
финансовия.
 Повече от 20 материала свързани с Осиновителната 
програма излязоха в местни и национални печатни и 
електронни медии. 
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Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî 
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò 

Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå ñúñ 
çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà Ìèíèñòúðà íà 

îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

3. EX-SITU ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈß
Ñïàñèòåëåí Öåíòúð çà äèâè æèâîòíè

Äîáðîâîëöè îò Åâðîïåéñêàòà  
äîáðîâîë÷åñêà ñëóæáà íà ðàáîòà â 

Ñïàñèòåëíèÿ öåíòúð çà äèâè æèâîòíè

 В началото на 2006 г. Спасителният център беше 
одобрен от Държавна агенция по младежта и спорта като 
посрещаща организация по програмата на Европейска 
Доброволческа Служба или EVS (European Voluntary Service). 
През втората половина на септември 2007 г. в Спасителния 
център пристигнаха първите EVS доброволци от Германия. 
Техните задачи бяха да участват в дейността на Центъра – 
цялостната грижа за животните, помощ при специализирани 
ветеринарномедицински манипулации, поддръжка на базата 
и т.н. Младежите се адаптираха много бързо и се включиха 
във всички задачи за поддръжка и работа в Центъра с голям 
ентусиазъм.
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4. ÏÓÁËÈ×ÍÈ ÊÀÌÏÀÍÈÈ è ÁÎÐÁÀ 
ÑÚÑ ÇÀÊÎÍÎÍÀÐÓØÅÍÈßÒÀ È 

ÊÎÐÓÏÖÈßÒÀ

 Работата по тази тема започна още от 2005 година в 
рамките на проект финансиран от СЕЕ-Тръста. През периода 
2007 бяха проведени повече от 20 разговори и срещи с 40 
НПО-та, които имат желание и ресурс да подкрепят работата 
на Зелени Балкани в  антикорупционните дейности с акцент 
върху опазването на ландшафта и устойчивото управление на 
природните ресурси. В резултат в началото на 2007 година 
в Пловдив бе изградена националната антикорупционна 
мрежа, в която се включиха повече от 30 организации. През 
отчетния период работата на «Зелени Балкани» и ОГС Варна 
бяха насочени към разследвания, публикации и телевизионни 
предавания по следните теми: 

1.Разграбването на държавния резерв. Разследване и 
събиране на информация. 
 В рамките на разследванията бяха осъществени 
участия в телевизионни предавания в БТВ и Канал 3; изпратени 
бяха три сигнални писма до Прокуратурата във връзка с 
дейността на Димитър Бухларски; изпратени бяха писма до 
Михаил Горбачов – Президент на международната организация 
Зелен кръст; бяха преведени статии от българската преса, 
предназначени за Александър Ликотал, заместник на Михаил 
Горбачов в Зеления кръст

2.Разследване на преексплоатацията на инертни 
материали по поречието на р. Марица, насочено срещу 
фирмите на Димитър Пейчев – настоящ Зам. Министър 
в МЗГ. Разследването е предизвикано от унищожаването на 
острова близо до гребния канал, който беше обект на нашите 
демонстрации през периода 2000/2001 година. В хода на 
разследването бяха открити множество огромни злоупотреби 
с общ обем 200 хил. куб. метра пясък, присвояване на 
общински и държавни земи за лични цели и много други. В 
Разследването освен представители на Зелени Балкани 
бяха включени и журналистката С. Тодорова и покойния Л. 
Качаков. 
 Работата на екипа включваше: Теренни проверки, 
Събиране и обработка на документацията, Журналистическо 
разследване извършено от С. Тодорова., Публикация в 
списание Мениджър, Интервюта във в. Марица, в. 24 часа, 
Участие в телевизионни предавания по Канал 3 и Евроком, 
Изготвяне на питане до Европейския парламент, Писмо 
концепция върху проблема до Елз де Грюн – Евродепутат от 
партията на Зелените.

3.Разследване и кампания срещу изграждането на СТЦ 
Перелик (комплексът предвижда да бъде изграден върху 
територията Западни Родопи с един от най- високите 
ландшафтни индекси в цяла Европа. Територията на 
комплекса обхваща райони близо до върховете Голям 
Перелик и селата Мугла, Широка лъка, Стойките и други.)
 В работата по този казус активно се включи и Ф. 
Лазарев.
 

Äèâåðñèôèêàöèÿ íà Àíòèêîðóïöèîííàòà 
äåéíîñò íà “Çåëåíè Áàëêàíè” - èçãðàæäàíå 

íà øèðîêà Îáùåñòâåíà êîàëèöèÿ 
(Íàöèîíàëíà Àíòèêîðóïöèîííà Ìðåæà)
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 Обхвата на разследванията бе реализиран в три 
направления: 
 Замени и приватизиране на над 10 хил. дка държавни 
земи от Кирил Асенов – представител на офшорните фирми; 
Незаконни присвоявания на частни ливади от Кирил Асенов;  
Противодействие срещу изграждането на инфраструктура в 
зони по Натура 2000 ландшафти с европейско значение (21 
хил. легла, 210 км. писти, 16 изкуствени езера и ресторанти и 
10 км лифтове); 
 През отчетния период  Зелени Балкани взе участие 
в народния събор и проведе срещи с местни представители. 
През август 2007 г. по наша идея бе учреден инициативен 
комитет, в който се включиха 60 граждани от засегнатия 
район.
 Събрана бе документация по извършените замени в 
СТЦ Перелик, в това число и пълен комплект от сключените 
договори.
 Екипът участва в серия телевизионни предавания 
посветени на темата «замени на земи и СТЦ Перелик» 
– Евроком Пловдив – 2 предавания, Неудобните Канал 3 - 2 
предавания, ТВ Център Пловдив – 1 предаване, ПОТВ – 2 
предавания.
 Проведени бяха срещи с Кирил Асенов в Пловдив и 
София. 
 Трябва да бъде спомената и самостоятелната дейност 
на инициативния комитет под координацията на Ф. Лазарев, 
благодарение на който бяха преведени на английски няколко 
филма и репортажи по темата. Бяха организирани петиции 
и среща с Омбуцмана. През периода бяха информирани за 
казуса и нарушенията различни европейски и наши публични 
институции.

4.Кампания срещу замените на земи.  
 Работата по това направление включваше обработка 
на сигнали за замени извършени от Димитър Пейчев в района 
на крайречието на р. Марица и Смолянски езера, разследване 
на замените в СТЦ Перелик, разследване на замени по 
черноморското крайбрежие, Шабла, Дуранкулак, Каварна, 
Камчийски пясъци и други по сигнали на ОГС Варна, участие в 
телевизионни и радио-предавания и представяне на проблема 
със заменките - Канал 3, Евроком България, ПОТВ, Нова ТВ, 
национално радио и други, изготвяне на статия «НАТУРА 2000 
и националната сигурност» предоставена за публикуване във 
вестниците «24 часа», «Дневник» и интернет сайта на Зелени 
Балкани. Темата за замените на гори бе представяна и на 
форумите на националната корупционна коалиция.

5.Продължение на разследванията срещу злоупотребите в 
управлението на отпадъците на община Пловдив. 
 В хода на тази задача бяха подготвени четири сигнални 
писма до Икономическа полиция и Военна прокуратура, които 
доведоха за първи път до проверка от Военна прокуратура, 
насочена срещу Н. Маринов от Икономическа полиция по 
обвинение на прикриване на информация. За съжаление 
лобито на бившия кмет Иван Чомаков се оказа достатъчно 
силно, за да блокира предизвиканите от нас проверки от 
Държавен резерв, Икономическа полиция и Прокуратурата. 

6.Важна победа на Зелени Балкани срещу корупцията 
е спечелването на делото ни срещу държавата като 
ответник на Пловдивска община. Повече от 7 години 
нашето дело се води в Брюксел от адвокат М. Екимджиев. 
През 2007 година приключиха всички обжалвания и за първи 
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път в българската история неправителствена организация 
спечели дело срещу държавата в Европейския съд за правата 
на човека. Държавата бе осъдена да заплати на Зелени 
Балкани 4000 лв. До момента средствата не са получени в 
организацията.

7. Организационни дейности по изграждането на 
антикорупционната мрежа и националната антикорупционна 
коалиция. 
 Зелени Балкани имаше водеща роля при изграждането 
на Националната антикорупционна мрежа. Бяха проведени 
десетки мотивационни срещи с над  20 различни НПО-та 
и физически лица, бе подготвена анкета за събиране на 
мнения, необходими за изработването на идейна платформа 
на антикорупционната мрежа. Зелени Балкани изработка на 
идейна платформа за целите, задачите, структурата и плана за 
развитието на антикорупционната мрежа, устава и правилника 
на националната антикорупционна коалиция. През отчетния 
период бяха проведени и срещи и дискусии по обсъждането 
на устава и идейната платформа. Зелени Балкани взе участие 
и в организацията на четири конференции за изграждане на 
мрежата и коалицията, финансирани по СЕЕ-Тръста и програма 
Еркюл на ОЛАФ. За участниците в антикорупционната мрежа 
бяха проведени четири презентации и три обучителни лекции 
на членовете на антикорупционната мрежа, финансирани по 
СЕЕ-Тръста и програма Еркюл на ОЛАФ.

8.Участие на Зелени Балкани в заседанията на Областния 
съвет за противодействие на корупцията. 
 От 2006 г. Зелени Балкани бяха поканени да участват в 
Областния съвет за противодействие на корупцията. Членове 
на съвета са Директора на икономическа полиция, Областния 
управител, Председателите на двата синдиката Подкрепа и 
КНСБ и др. През отчетния период са проведени 10 заседания 
на съвета. Участието на Зелени Балкани във Съвета повиши 
авторитета на организацията пред държавните институции –и 
доказа, че сдружението реално работи срещу корупционните 
практики. 
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 Дейностите на проекта се реализират в две 
направления на национално и на местно ниво.
 
Дейности на национално ниво:
 През отчетния период Зелени Балкани участваха в 
организираните работни срещи на коалицията от НПО „За да 
остане природа в България”, както и в дискусиите и обмена на 
информация чрез общите листи на екофамилията, майлинг-
листите НАТУРА 2000 и Иракли и НПО-листата на Блулинк. 
 Един от най-дискутираните проблеми по 
време на срещите бяха големите закононарушения и 
нерагламентираното изграждане на ски-курорти в Национален 
парк Рила. Работата ни за решаването на този проблем бе 
насочена в две насоки – от една страна разследване на 
закононарушенията и настояване пред институциите за взимане 
на съответните мерки, а от друга – в осигуряването на широка 
обществена подкрепа за опазване на уникалната българска 
планина. Бяха проведени 3 информационни граждански акции 
за Рила в Пловдив. Акциите бяха инициирани и осъществени 
от граждани и доброволци на Зелени Балкани с логистичната 
подкрепа на организацията. По време на акциите бяха събрани 
за броени дни над 5000 подписа в подкрепа на Рила и бяха 
изпратени над 500 писма от страна на на български граждани, 
до отговорните институции с настояване за ответни действия 
на закононарушенията.
 Друга част от усилията ни бяха насочени към активно 
участие в процеса на изграждане на мрежата от защитени 
зони в страната. 
 На 01.10.2007 беше проведена среща на НПО-
Коалицията с Министъра на ОСВ  Чакъров във връзка с 
проблемите за създаването на НАТУРА 2000 в България. 
Съвместно с другите НПО и най-вече на граждани бяха 
проведени две протестни акции по време на заседанията на 
Националния съвет по биологично разнообразие, на който 
бяха  обсъждани обхвата на защитените зони /съответно за 
хабитатите и птиците/. Проведените по време на заседанията 
граждански присъствия бяха отразени от медиите и получиха 
широк отзвук, което вероятно допринесе и за взетите решения 
от Националния съвет. 
 В заседанията на Съвета участва представител на 
Зелени Балкани избран легитимно да представя и целия 
неправителствен екологичен сектор.
По време на заседанията на Съвета и заседанията на МС 
относно обсъждане и одобрението на обхвата на НАТУРА 
2000 в България бяха организирани граждански присъствия. 
Те бяха инициирани от Зелени Балкани, други НПО и активни 
граждани.
 Друго направление на работа на организацията по 
проекта бе работата с медиите.
 На 0.11.2007 г. беше проведена среща в БТА 
посветена на проблемите в Рила. Поканени бяха МОСВ, 
РДНСК Кюстендил, Прокуратура, Община Сапарева баня и 
инвеститорите и медии. Присъстваха само представители 
на МОСВ от дирекции  превантивен контрол и  защитени 
територии. В пресконференцията  взеха участи много медии 

Ðàáîòà ïî ïðîåêò “Îïàçâàíå íà çàùèòåíèòå 
ïðèðîäíè òåðèòîðèè â Áúëãàðèÿ, ÷ðåç 

íàñúð÷àâàíå íà øèðîêà îáùåñòâåíà 
ïîäêðåïà è ó÷àñòèå â ïðîöåñà”
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от различни телевизии и печатни издания. На срещата бяха 
дискутирани правната страна на казуса относно получените 
разрешения за строеж в националния парк. Изнесени бяха 
нови факти и доказателства за престъпления относно 
незаконното строителство на ски комплекса, пране на пари от 
офшорните фирми и унищожаване на природата в района на 
инвестиционното намерение НП Рила.
За всяка от кампаниите и акциите бяха изготвяне преслисти и 
беше изпращана информация до всички национални медии. 
Голяма част от акциите организирани от Зелени Балкани бяха 
широко отразени от електронните и  печатни медии.

Дейности на местно ниво
1. Разследвания на незаконни сечи и унищожаване на гори
 В началото на месец април беше проведено 
разследване на незаконно унищожаване на 10 000 дка 
гори от фирми подизпълнители на фирма Габровница. 
Разкрити бяха фрапиращи закононарушения и престъпления 
на фирмите и контролния орган в горите от най-ниско до 
най-високо ниво. Проведена бе кампания за спиране на 
престъпленията, включително бяха учредени 4 комитета в 
селищата с най-големи нарушения, както и регистриране 
на НПО в Казанлък действаща на територията на целия 
регион. Проведени бяха многобройни съвместни проверки с 
горските институции и закононарушенията бяха потвърдени. 
Най-големите национални телевизии БТВ, БНТ, Нова ТВ 
и десетки вестници отразиха събитията и разкритията. 
Голяма по обем преписка бе изпратена до институциите и 
прокуратурата. Проведени бяха 3 национални и 2 регионални 
пресконференции. В резултат на работата на екипа на една от 
фирмите бе отнет лиценза, а другата бе спряна да работи в 
горите. Започна прокурорска проверка и по наше настояване в 
проверката се включиха последователно Полицията и НСБОП 
предвид доказателствата с които разполага Зелени Балкани 
за организирана престъпност от страна на горските власти и 
извършителите. 
2. Разследване на закононарушения при почистване на 
речните корита
 В началото на месец май започна мащабното 
унищожаване на горите в България под формата на “почистване” 
на реки против бедствия и аварии. Това «почистване» засягаше 
дори изворите на реките. Последствията са ощетяване 
на държавата в размер на милиони лв и унищожаване на 
вододайните зони на страната, активирането на пороища 
и свлачища. Екипът на Зелени Балкани разследва на терен 
първите получени сигнали за започналото почистване край 
Велинград и започнахме национална кампания против 
деянието на организираната престъпност. Екипът изпрати 
преписка до прокуратура и компетентни органи и участва в 
множество предавания във водещите медии. В резултат на 
акциите на организацията бяха прекратени «прочистванията» 
на горните течения на реките и изворите им. замисленото  
мащабно изсичането на изворите на всички български реки 
беше прекратено. 
3. Дейности срещу закононарушенията при изграждането 
на  ски-курорти 
 Дейностите бяха насочени към разследване на 
закононарушения при строителство на три огромни ски курорти 
в Национален Парк Рила и в планината Родопи  - в  района 
на Перелик. Заедно с 18 НПО от цялата страна в Коалиция 
«За да остане природа в България» започнахме кампания 
за спасяването на тези изключително ценни за  страната 
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ни природни територии. От Зелени Балкани направихме 
разследване и открихме многобройни крупни престъпления на 
различно ниво в отговорните институции, както и за престъпно 
бездействие от тяхна страна. 
Стартира национална кампания за спиране на престъпленията 
и унищожаване на природните територии. Проведени бяха 
десетки акции от коалицията За да остане природна в България 
в които дейно участие има и Зелени Балкани. Изпратени 
бяха преписки за нарушенията и престъпленията до всички 
български институции, до ЕВРОПОЛ и ОЛАФ. Сезирани бяха 
Комисар Димас и Комисаря по правосъдието от ЕК. Десетки 
медии отразяваха акциите на НПО и гражданите подкрепящи 
запазването на българската природа.
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 През 2007 продължи работата на Зелени Балкани по 
контрола на незаконния улов и търговия със защитени видове. 
Дружеството работи в сътрудничество с РИОСВ - Пловдив, 
и служители на ІІІ-то РПУ Пловдив и представителите на 
работната група срещу незаконния улов и търговия със 
защитени видове на територията на община Пловдив
 В резултат на проверките са иззети над 30 птици от 5 
вида - Щиглеца (C. carduelis), обикновени конопарчета (Acan-
this cannabina), диво канарче (Serinus serinus), Зеленика (C. 
сhloris) и Обикновена чинка (Fringilla coelebs), както и клетки и 
съоражения за улавяне и задържани на птици. Всички птици 
са обект на Закона за биологичното разнообразие. Улавянето, 
задържането и търговията на тези видове е забранена. 
 Поради лошо общо състояние 2 от Щиглеците са 
пренасочени към Спасителния център на  Зелени Балкани. 
Останалите птици са маркирани със стандартни пръстени 
на Българска орнитологическа централа и са върнати в 
естествената им среда.

Áîðáà ñ áðàêîíèåðñòâîòî íà ïîéíè ïòèöè
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5. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÈ 
ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÎÍÍÈ ÂÀÊÀÍÖÈÈ

 т 31.08.2007 до 08.09.2007г. беше проведена поредната 
работна ваканция на Поморийско езеро. Инициативата е част 
от консервационна програма на Зелени Балкани за Поморийско 
езеро, стартирала през 1996 г. Целта на ежегодните бригади 
е да се подобрят местообитанията за загнездване на редките 
водолюбиви видове обитатели на езерото. Така с подкрепата 
на доброволците на организацията и BTCV се постигна много 
голям консервационен успех – възстановена бе колонията от 
гривести рибарки и себлеклюни, като от 6 гнездещи двойки 
рибарки през 1996/7 г. колонията достигна до рекордните над 
1300 двойки през 2004 г.
 В момента колонията гнездещи гривести рибарки и 
саблеклюни е най-голямата на Балканския полуостров.
 През 2007 г. предвидените за бригадата задачи бяха 
успешно изпълнение. Събитието беше отразено от водещи 
местни и национални медии, което показва нарастващия 
интерес на обществеността към проблемите на екологията. 
Успоредно с бригадата в района на Поморийско езеро беше 
проведен мониторинг на прилепи с ултразвуков детектор и 
акция по опръстеняване на прелетни птици с продължителност 
22 август – 8 септември. По време на акцията, бяха уловени и 
маркирани близо 1400 птици от около 30 вида.
 По време на бригадата, участниците имаха 
възможността да наблюдават мигриращи ята от различни 
видове птици, сред които къдроглави пеликани (Pelecanus 
crispus), бял щъркел (Ciconia ciconia) и др.
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6. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÈ È 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÍÈ ÊÀÌÏÀÍÈÈ

 Традиционно организацията отбелязва с различни 
информационни и образователни кампании всички дни в 
природозащитния календар, определени от международната 
общественост за опазване на биологичното разнообразие и 
природата.
 Зелени Балкани организира информационно-
образователни кампании с цел повишаване екологичната 
култура и ангажиране на гражданите към опазване на дивата 
природа. 
 С огромната подкрепа на доброволците на  Сдружението 
бяха отбелязани Международния ден на влажните зони 
– 2 февруари, Седмицата на гората, Международния ден на 
Земята – 22 април, Международния ден на околната среда – 5 
юни, Международния ден на Дунав, Деня на птиците и др. 
 За 10-ти пореден път Зелени Балкани участва в 
Международното изложение Природа, лов  риболов и 
туризъм, организирано от Международен панаир Пловдив. 
 През годината в различни райони на страната 
с подкрепата на доброволци бяха проведени десетки 
представяния в училища и висши учебни заведения, с които 
се популяризираха дейностите на Зелени Балкани и се 
приобщиха към идеята за опазване на дивата природа много 
нови съмишленици и членове.
 Заслужава да се отбележи и Еко-инициативи за 
отбелязване на Деня на град Кнежа
 По инициатива на членовете на Зелени Балкани в град 
Кнежа през ноември 2007 г. в града Сдружението и местната 
“Екоорганизация” отбелязаха Деня на град Кнежа.
 В присъствието на над 150 граждани и официални гости 
беше открита изложбата на Зелени Балкани “За да остане 
природа в България”, която бе експонирана в Историческия 
музей на града. Изложбата представя основните заплахи за 
българската природа и емблематични случаи на посегателства 
върху природното ни наследство.
 Като част от изложбата, екоактивистите от Кнежа 
представиха със снимки различни свои дейности, осъществени 
от 2001 година насам в района на града, като залесителни и 
образователни кампании и др. На откриването на изложбата 
присъства и кметът на града г-н Шарабански, учители и 
ученици, много граждани.
 След церемонията по откриването, доброволците 
на Зелени Балкани участваха в поставянето на венци на 
паметника на загиналите във войните жители на град Кнежа.
Като част от празника на 23 и 24 ноември 2007 г. доброволци 
на Зелени Балкани от Кнежа и Пловдив, осъществиха голяма 
залесителна кампания, като засадиха близо 50 килограма 
жълъди в местността “Гергана” край града.
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7.ÏÎÂÈØÀÂÀÍÅ ÊÀÏÀÖÈÒÅÒÀ ÍÀ ÇÅËÅÍÈ 
ÁÀËÊÀÍÈ ÇÀ ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÄÎÁÐÎÂÎËÖÈ

 Изпълнение на проект „Акредитация на 
доброволчеството”. Предвид все по-засилващата се нужда от 
официализиране и признаване на уменията и квалификацията 
придобивани чрез доброволен труд, през есента на 2006 г. 
започна изпълнението на проект за валидация и акредитация 
на доброволчеството, който ще продължи до есента на 2008 г. 
Проектът е финансиран по програма „Леонардо да Винчи” и се 
изпълнява в партньорство от Британския Тръст Доброволци 
за Консервация (BTCV), Зелени Балкани, Естонския Фонд 
за Природа (ELF), гръцките организации „Доброволци 
за Консервация” (CVG) и „Кесса Димитра – Център за 
Стратегическо Планиране и Развитие” (KESSA DIMITRA), UST 
Umhverfi sstofnun - звено към Исландското Министерство на 
Околната Среда, и Hólar College - управляван от Исландското 
Министерство на Земеделието.
 На първата среща по проекта , която бе проведена 
в Донкастър (Англия), бяха начертани целите и основните 
дейности по изпълнението на проекта. Една от основните 
задачи поставена пред всички участници бе проучване и 
запознаване с условията и възможностите за акредитация 
на доброволчеството във всяка от участващите страни. 
Множеството интервюта проведени от координатора на 
проекта с представители на държавни агенции и организации, 
предлагащи обучение в подобни сфери показа, че 
акредитацията на НПО в България е все още неизяснен и 
неурегулиран въпрос.
 Друга основна цел на проекта е разработването на 
рамка или система за валидация на процеса на неформално 
учене и уменията придобити чрез доброволчество в областта на 
природозащитата. Тази рамка ще бъде тествана в пет ключови 
сфери на обучение – „Планиране и управление на проекти”, 
„Лидерство”, „Изграждане и управление на пътеки”, „Увод в 
управлението на природата” и „Доброволчество, гражданство 
и обучение на общността”. Всяка от организациите, участващи 
в проекта, ще приложи тази рамка в съответната за страната 
сфера. За България това бе направено с проведеното от 
Зелени Балкани през декември 2007 г. двудневно обучение 
на тема „Планиране и управление на проекти”. Обучението 
включваше лекции и дискусии върху основните механизми 
и подходи при планирането и управлението на проект, както 
и запознаване с европейските програми. В обучението 
взеха участие доброволци от различни части на страната. В 
началото на декември 2007 в Хершинг (Мюнхен, Германия) 
бе проведена втората среща по проекта. Всяка организация 
представи изпълнените до момента дейности. Зелени 
Балкани запозна партньорите с неяснотите по акредитиране 
на доброволчеството и уменията, придобивани чрез 
доброволчество в страната и представи резултатите от 
обучението „Планиране и управление на проекти”, както 
и подготвяното за пролетта на 2008 г. обучение на тема 
„Доброволчество, гражданство и обучение на общността”.
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7.ÏÎÂÈØÀÂÀÍÅ ÊÀÏÀÖÈÒÅÒÀ ÍÀ ÇÅËÅÍÈ 
ÁÀËÊÀÍÈ ÇÀ ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÄÎÁÐÎÂÎËÖÈ

 През 2005г. по инициатива на Зелени Балкани с. 
Белозем /Община Раковски получи наградата “Европейско 
село на белия щъркел” за 2005 година. Наградата се връчва 
от 1994 г. от една от водещите международни природозащитни 
организации – EURONATUR – Германия. В селото има общо 
25 гнезда на бял щъркел, от които 16 гнезда на покрива на 
училището. 
 Кметството на с. Белозем предприе инициатива да 
организира ежегодно «Фестивал на белия щъркел». Идеята на 
фестивала е да се повиши информираността на обществото и 
да се привлече повече подкрепа за опазване на природата и 
щъркелите. 
 През май 2007 г. се проведе за втора поредна година 
Фестивала на Белия щъркел. Зелени Балкани се включиха като 
партньор на кметството на с. Белозем и община Раковски. 
Фестивала бе посетен от стотици гости и местни жители и 
се превърна в едно от най-големите събития за Белозем. 
Национални и местни медии отразиха събитието. 

Ôåñòèâàë íà Áåëèÿ ùúðêåë â Áåëîçåì
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7.ÏÎÂÈØÀÂÀÍÅ ÊÀÏÀÖÈÒÅÒÀ ÍÀ ÇÅËÅÍÈ 
ÁÀËÊÀÍÈ ÇÀ ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÄÎÁÐÎÂÎËÖÈ

 В периода 25 май – 3 юни 2007 г. бе  проведено 
познавателно пътуване за членове на партньора на Зелени 
Балкани от Великобритания – PTES. Тръстът финансира 
дейностите на сдружението по опазване на Царския орел 
(Aquila heliaca) през последните 3 години. Този тип 
познавателни пътувания се организират за да се даде 
възможност на членовете на тръста да видят на място 
работата, която се финансира, за опазване на застрашени 
видове. Идеята да се включи и България дойде като развитие 
на партньорството между двете организации.. Основният 
интерес на донорите беше насочен към района на Сакар, 
където са разположени най-много гнезда на царски орли. 
Включени бяха и други места, където сдружението работи от 
години за опазване на биоразнообразието: Източни Родопи и 
площадката за подхранване на лешояди край село Пелевун, 
р. Марица и българското европейско село на белия щъркел 
– Белозем, Спасителния център за диви животни в Стара 
Загора. Посетени бяха също и Западни Родопи и Централен 
Балкан. В програмата бяха включени и обекти от културно 
историческото наследство като крепостите Букелон до с. 
Маточина и Лютица до Ивайловград; Бачковския манастир и 
Тракийската гробница в Казанлък; Старият Пловдив.
 Участници в пътуването бяха семейство Бригс 
– дългогодишни членове на PTES, участвали в множество 
подобни пътувания в други страни и Лора Хърт – представител 
на тръста. Оценката, която получи пътуването беше “it was 
without doubt the best and most interesting of all our trips so far 
(това беше безспорно най-доброто и интересно от всички 
наши пътувания до сега)”.

Ïîñåùåíèå íà ÷ëåíîâå íà PTES â Áúëãàðèÿ
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8. ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

 Определител на земноводните и влечугите в   
 България;

 CEETES - trade in endangered species in 
 Central and East European countries;

 Стикери за чапловите птици; 

 Папка за Поморийско езеро;

 Календар за 2007 г.;

 Бюлетин – за календарната година 
 бяха издадени 2 броя от Бюлетина;

Ïðåç 2007 ãîäèíà Çåëåíè Áàëêàíè èçäàäå 
è ðàçïðîñòðàíè ðàçëè÷íè èíôîðìàöèîííè 

è îáðàçîâàòåëíè ìàòåðèàëè

 България;

 CEETES - trade in endangered species in 
 Central and East European countries;

 Стикери за чапловите птици; 

 Папка за Поморийско езеро;

 Календар за 2007 г.;

 Бюлетин – за календарната година 
 бяха издадени 2 броя от Бюлетина;
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9. ×ËÅÍÑÒÂÎ

 През изминалата година сдружението продължи 
членството си в IWRC, Дружеството за консервационна 
биология, CEEWEB, DEF, BBLF, СНЦ “ЗМ Калимок Бръшлен”, 
CVA.

10. Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÌÅÆÄÓÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÈ 
ÊÎÌÈÑÈÈ È ÐÀÁÎÒÍÈ ÃÐÓÏÈ

 През 2007 г. представители на Зелени Балкани 
участваха в редовните заседания и в работата на:

 Националния съвет за биоразнообразие
 Националния Рамсарски комитет
 Съвет за борба с корупцията към Областния 
управител на гр. Пловдив
 Национален консултативен съвет по охрана на 
горите
 Консултативен съвет по охрана на горите – 
Пловдив
 Консултативен съвет по охрана на горите – Стара 
Загора

11. ÌÅÄÈÈ

 Голяма част от дейността на организацията през 
годината бе отразена от печатните и електронните медии в 
страната.
 В различни национални и местни печатни издания и 
вестници са публикувани 47 статии за проектите и програмите 
на организацията през 2007 г. (в. Труд, в. 24 часа, в. Марица, 
в. Капитал, Списание Еко свят, Гора и др. и 21 публикаиции в 
електронни медии.
 За отчетния период екипът участва в над 28 
предавания на националните и местните телевизии. Десетки 
репортажи на Канал 1, bTV, Нова TV, Евроком, Европа и др. 
отразиха дейности и акции на Зелени Балкани. Екипът участва 
и в много радиопредавания, представяйки горещи екологични 
проблеми.

12. ÄÐÓÃÈ

 На 6 май 2007 г. в Пелевун се проведе традиционният 
Събор на Сдружението. Десетки членове и доброволци 
прекараха празника сред природата на Източни Родопи и се 
включиха в бригадата за почистване и ремонт на площадката 
за изкуствено подхранване  на лешоядите край с. Пелевун.

 Националния Рамсарски комитет
 Съвет за борба с корупцията към Областния 
управител на гр. Пловдив
 Съвет за борба с корупцията към Областния 

 Национален консултативен съвет по охрана на 

 Консултативен съвет по охрана на горите – 

 Консултативен съвет по охрана на горите – Стара 
Загора

 Броят на новите членове записани в организацията 
през 2007 годината е 147 .


