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За първи път в България беше 
осъществено маркиране с GPS 
предавател на птица от редкия 
вид – царски орел . 

Маркираната птица е от 
наблюдаваните гнезда на царски 
орел. След преждевременното 
напускане на гнездото и спаси
телна акция осъществена от 
Зелени Балкани и БДЗП, птицата 
беше приютена и доотгледана 
в Спасителния център в Стара 
Загора. На 29.10.2007г., тя беше 
пусната на свобода, маркирана с 
GPS предавателя. Подобно “про
следяване” на птици е изклю
чително модерен и ефективен 
метод, който позволява следенето 
им от разстояние. Посредством 
мрежата на български GSM опе
ратор, устройството изпраща 
съобщения с точните географски 
координати на птицата. Данните  
се получават  директно в офиса 
и не е необходимо да се пропъту
ват големи разстояния и да се 
търси контакт с маркираната 
птица. 

GPSустройството, с което е 
маркиран орелът е прототип на 

испанската фирма EagleEye® и 
е предоставено безвъзмездно от 
Луис Ескрибано и Виктор Гар
сия, разработващи технология
та. Лично за поставянето му на 
птицата ни съдейства Димитрис 
Василакис от WWF  – Гърция.

За щастие след освобождава
нето от Центъра птицата се е 
адаптирала към живот в дивата 
природа и продължава да 
изпраща сигнали за местонахож
дението си.

От първоначални данни, за 
малко повече от месец са лока
лизирани над 860 позиции с 
местонахождението на птицата 
на територията на три държави 
и два континента. 

Получената информация 
показва непотвърдени до 
момента данни за царските орли, 
свързани с дневна активност, 
изминати разстояния, скорост 
на полета, райони на миграция 
и др. На приложената карта с 1 е 
обозначено мястото на връщане
то на птицата в природата, а с 
2 позицията на птицата 15 дена 
след връщането и на свобоза 

(предстои допълнителна обра
ботка и на останалата информа
ция).

Използваме случая още 
веднъж да благодарим на Вик
тор Гарсия и Луис Ескрибано 
от EagleEye® и на Димитирис 
Василакис от WWF – Гърция, 
които ни помогнаха да ползваме 
този модерен и скъп метод за 
изучаване на царския орел. 

Благодарение на модерните 
технологии ще бъде получена 
безценна информация за 
миграция, местата за хранене, 
териториите за струпване на 
младите птици и други важни 
моменти от биологията и еко
логията, имащи отношение към 
цялостното проучване и опазване 
на царския орел (припомняме, 
че Зелени Балкани за първи път 
приложиха и проследяването на 
царски орли с радиопредаватели, 
като в средата на лятото, 
маркираха две млади птици и 
осъществиха радиотелеметрич
ното им проследяване).

Вярваме, че получените дан
ни ще имат съществен принос за 
опазването на вида.

Зелени  Балкани  постави  първия  в  България  GPS  – 
предавател на птица от редкия вид – царски орел 

Автор: Градимир Градев
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Работна  ваканция  – 
Поморие 2007

Автор: Дончо Киров

От 31.08.2007 до 08.09.2007г. 
беше проведена поредната 
работна ваканция на Поморий
ско езеро. Инициативата е част 
от консервационна програма 
на Зелени Балкани, стартирала 
през 1993г. Основните цели на 
програмата са опазване на био
разнообразието в защитената 
територия, привличане на вни
манието на местната обществе
ност и екологично образование, 
тъй като Поморийско езеро е 
Орнитологично важно място със 
световно значение. В региона се 
наблюдават над 200 вида птици, 
като някои от тях са световно 
застрашени – къдроглав пели
кан (Pelecanus crispus), малък 
корморан (Halietor pygmeus), 
тръноопашатата потапница 
(Oxyura leucocephala), бело
оката потапница (Aythya nyro-
ca), ливаден дърдавец (Crex 
crex). Езерото е едно от най
важните места за гнездене на 
кокилобегач (Himantopus himan-
topus) и саблеклюн (Recurviro
stra avosetta), както и място за 
зимуване на ням лебед (Cygnus 
olor). На изкуствените  острови, 
изградени като част от ини
циатите на Зелени Балкани, 
гнезди найголямата колония на 
гривести рибарки (Sterna sand-
vicensis) в България. Видът е 
застрашен поради наземния си 

начин на гнездене и липсата 
на подходящи местообитания. 
Основни заплахи са ловците, 
бракониерите, летуващите и 
некомпетентните бърдуочъри, 
като безпокоят птиците по време 
на гнездовия период, както и 
скитащите кучета и лисици. 
Тъй като изкуствените острови 
са заобиколени от вода, те пре
доставят на птиците безопас
ни условия за гнездене и това 
спомага за бързото увеличаване 
на популацията им. В резултат 
от консервационните дейности 
са постигнати забележителни 
успехи – от 6 гнездящи двойки 
през 1997г, популацията се е 
увеличила на 450 двойки през 
2004г. През настоящата година 
са регистрирани 850 гнездящи 
двойки, а излюпените и отгледа

ни млади птици са около 800. 
Бързото разрастване на попула
цията налага ежегодно укрепва
не, доизграждане и разширяване 
на изкуствения остров, чиято 
площ до момента е 150 кв.м. 
Дейността се извършва от добро
волци на Зелени Балкани от 
цялата страна, доброволци на 
BTCV и на Корпуса на мира. 
Тази година броят на участни
ците беше силно намалял, но 
благодарение на добрата органи
зация и мотивацията на добро
волците, предвидените за 
периода на бригадата, задачи 
бяха приключени успешно. 
Събитието беше отразено от 
водещи местни и национални 
медии, което показва нараства
щия 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 продължител
ност 22 август – 8 септември. По 
време на акцията, бяха уловени 
и маркирани близо 1400 птици 
от около 30 вида, сред които 
3 въртошийки (Jynx torquilla) 
– вид, рядко регистриран в 
района.

По време на бригадата, 
участниците имаха възможност
та да наблюдават мигриращи 
ята от различни видове птици, 
сред които къдроглави пеликани 
(Pelecanus crispus), бял щъркел 
(Ciconia ciconia) и др.
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Замърсяване на водите на ЗМ “Поморийско езеро” 
чрез канал Черно море – Поморийско езеро

Автор: Димитър Попов

В рамките на проект “Поморийско езеро – консервация, 
възстановяване и устойчиво управление” GEF TF 054774, изпълняван 
от СНЦ Зелени Балкани в партньорство с Община Поморие и МОСВ 
се провежда редовен хидрохимичен мониторинг на водите на 
Поморийско езеро. В 14 пункта се измерват следните показатели: 
соленост, рН, съдържание на кислород и температура на водата. 
Измерванията се провеждат през интервал от 14 дни. Данните 
от тях ще се ползват при изготвянето на План за управление на 
Поморийско езеро, а също и за да се изготви карта на солеността 
на езерото.

Полезността от този тип 
мониторинг беше потвърдена 
през месец септември, когато 
отговорникът за провеждането 
му откри понижаване на 
солеността на водите, вливащи 
се през канала от Черно море в 
езерото. Нормалната соленост 
на водата на Черно море е 16 
– 17‰, но при измерванията, 
проведени на 19 септември се 
установява соленост 4 – 5‰. 
Освен това водата в канала имаше 
белезникав цвят и неприятен 
мирис. Щателната проверка 
по цялостното протежение на 
канала потвърди опасенията от 
вливане на сладки, найвероятно 
отпадни води в канала, които 
чрез него се вливат и в езерото.

За замърсяването бе подаден 
сигнал до РИОСВ – Бургас, 
откъдето той бе препратен 
към Басейнова дирекция 
за Черноморски регион 
– Варна. На 10 октомври бе 

проведена съвместна проверка 
с представители на тази 
институция, която потвърди 
данните от измерванията на 
експерта на Зелени Балкани, 
но не откри източника на 
замърсяването. Официалният 
отговор и становище от 
Басейнова дирекция бяха 
получени в края на месец 
октомври. Междувременно, при 
посещение на района на канала, 
координаторът на проекта 
се срещна с местен рибар, 
който потвърди опасенията, 
че замърсяването е причинено 
от отпадни води, вливащи се 
в канала от спукана тръба 
минаваща в закритата част му 
част. 

За случая бе информиран 
началникът на ВиК – Поморие, 
който се отзова на сигнала 
и изпрати авариен екип за 
отстраняване на повредата. В 
началото на ноември проблемът 
бе разрешен и при последвалите 
измервания бе установено, че 
водите, вливащи се от канала 
в езерото вече са с нормална 
соленост. Използваме случая, 
за да благодарим на началника 
на ВиК – Поморие за отзивчи
востта и бързата реакция за 
разрешаване на проблемната 
ситуация. 

Зелени  Балкани  на 
Пан-европейска  среща  за 
Зеления пояс

На 18.11.2007 – 21.11.2007г. в 
Ступава, Словакия, се проведе Пан
европейска среща за Европейския 
Зелен пояс на тема “Работа в мрежа 
за природа и развитие”. 

Зеленият пояс обхваща 23 страни 
и 8500 км от Северна, през Централна 
до Югоизточна Европа, по протеже
нието на бившата Желязна завеса. 
Сега на нейно място се простира пояс 
от непокътнати природни територии, 
напълно запазени и пощадени от 
човешка намеса, където в момента 
има обявени защитени територии и 
се работи в тясно трансгранично 
сътрудничество.

Цялата западна и южна граница 
на България попадат в Зеления пояс, 
включително Странджа,  Сакар и 
Източни Родопи, където е съсредото
чена работата на Зелени Балкани за 
опазване на лешоядите и царските 
орли – подхранвания, мониторинг, 
охрана на гнезда, радиопроследяване 
на маркирани птици. Затова органи
зацията бе поканена и участва с 
представител на срещата. 

На срещата бяха представени 
различни проекти, свързани с 
инициативата и възможности за 
бъдещо сътрудничество и подобря
ване на взаимодействието и контакти
те между страните и организациите 
участнички. Дискутираха се и 
възможностите за популяризиране на 
Зеления пояс и използването му като 
предимство при разработването на 
съвместни проекти и инициативи.

Разпространен бе новият уебсайт 
на инициативата: www.europeangree
belt.org , откъдето могат да се изтегли 
много информация – издадени публи
кации, постери, дипляни, дори GIS 
карти на целия обхват на пояса и 
всички настоящи защитени терито
рии, които попадат в границите му.

Стана ясно, че през 2008 година ще 
започнат снимките на филм за Зеления 
пояс, който да показва цялото му 
многообразие и красота. Филмовият 
екип показа изключителен интерес 
към полевите дейности, изпълнявани 
от Зелени Балкани в пограничните 
територии на Югоизточна България 
и по всичко личи, че част от кадрите 
ще отразяват усилията на нашата 
организация, посветени на опазването 
на царските орли и лешоядите. 
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Радиотелеметрия на черни лешояди в Източни Родопи

Автор: Димитър Попов

Проследяването на черни 
лешояди, маркирани с ради
опредаватели продължи и през 
2007 г. Радиомониторингът се 
изпълнява съвместно с WWF 
Гърция – Дадя и БДЗП. Птиците 
са от последната колония на 
Балканския полуостров, нами
раща се на територията на 
Национален парк Дадя в 
гръцката част на Източни Родопи 
и са маркирани от гръцките ни 
колеги. 

В България проследяването на 
маркираните лешояди се прави от 
Зелени Балкани и БДЗП. Екипът 
на Зелени Балкани покрива тери
тория в южната част на Източни 
Родопи в България около пло
щадката за подхранване на 
лешоядни птици, изградена и 
поддържана от дружеството в 
близост до с. Плевун, община 
Ивайловград. Броят на лешо
ядите маркирани с предаватели 
през 2007г. 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 беше постигнато 
сравнително точно локали
зиране на птиците. То се полу
чава при засичане на сигнала 

едновременно от две или три 
станции.

Фигурата подолу показва 
разположението на местополо
женията, получени през годи
ната върху картата на района.

Информацията събрана от 
тази дейност е изключително 
важна за изучаване на черните 
лешояди и ще помогне за 
планиране на консервационните 
дейности за вида. 

Планове  за  изграждане 
на  ветрогенератори  в 
района на с. Попско

През 2006г. инвеститор решава да 
строи  ветроенергиен парк в земли
щето на с. Попско. Според Закона за 
опазване на околната среда, инвести
ционното намерение попада в Прил. 
2 и преценката за необходимостта от 
ОВОС е в отговорностите на Директо
ра на РИОСВ –  Хасково. Решението 
е да не се извършва ОВОС. След като 
се запознаха с  него, Зелени Балкани 
и БДЗП – Хасково бяха единодушни, 
че то е необосновано и абсолютно 
тенденциозно. Мястото, където ще 
бъде изграден ветроенергийния парк 
попада в проектозащитена зона (в 
екологичната мрежа НАТУРА 2000). 
Освен това Зелени Балкани съвместно 
с БДЗП провеждат проследяване на 
черни лешояди с поставени транс
митери, като една от точките за 
засичане на птиците е в близост до 
с. Попско. Досегашните изследвания 
сочат, че един от хранителните мар
шрути на черните лешояди премина
ва точно над мястото предвидено 
за изграждане на ветроенергийния 
парк. 

Решени да се противопоставят на 
това решение двете организации пус
наха жалби до МОСВ и районен съд 
Хасково, вследствие на което Мини
стърът на околната среда и водите 
отмени решението на РИОСВ Хасково 
и върна преписката за ново разглеж
дане.

В следствие на това, инвеститорът 
извърши частични промени в проекта 
си – основната е редуциране на броя на 
генераторите от 20 на 6. Съответното 
решение на РИОСВ – Хасково  е отново 
да не се извършва ОВОС. Съвместно с 
БДЗП отново обжалвахме решението 
пред висшестоящия орган –  МОСВ, 
чрез подаване на жалба на 06.07.2007 
от името на Зелени Балкани. След 
2 месеца Министърът на околната 
среда и водите издаде решение, с 
което отново отмени решението на 
РИОСВ Хасково, и го връща за ново 
произнасяне от РИОСВ.

Това е може би един от малкото 
случаи, в които МОСВ отменя на 
два пъти нецелесъобразно решение 
на РИОСВ. Смятаме, че решенията 
на Министерството са провокирани 
от съвместните действия на Зелени 
Балкани и БДЗП. За съжаление 
подобни случаи в страната са много. 
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Проект  за  опазване  на 
шипа  (Acipenser nudiven-
tris)

Автор: Младен Ангелов

През 2005г. Зелени Балкани 
спечели малка обществена поръчка 
с предмет “Изготвяне на план за 
възстановяване и опазване на ШИП 
(Acipenser nudiventris) в България” 
от ПУДООС.

През периода от 2 години колек
тивът, работещ по проекта извърши 
значителна работа по установяване 
състоянието на вида в българските 
води на Дунав и Черно море. 
Проведени бяха 5 обиколки по 
Дунав и Черно море за провеждане 
на срещи с риболовци, като бяха 
раздадени диплянки с описание на 
белезите за разпознаване на вида. 
Получена беше информация за 
вида в български води и за улов 
на потомства от други есетрови 
видове.

Една от основните задачи на 
проекта е проучване на възможност 
за внос на потомство от шип от друга 
черноморска държава за формиране 
на маточно стадо от вида, и от него 
чрез изкуствено размножаване, да 
се получи потомство за връщане в 
реката. За целта беше осъществен 
контакт с Федералния Център 
за Селекция и Генетика в град 
Краснодар – Русия. 

Въпреки положените от 
нас усилия през двете години и 
подписан предварителен договор 
за доставка на оплоден хайвер, не 

беше осъществен внос. Вероятно 
причината за това (въпреки добрите 
отношения с центъра в Русия) е 
сложната и бавна административна 
процедура в Русия, отнасяща се до 
износ на редки видове, попадащи в 
списъците на CITES. 

Предвид голямото значение, 
което има вносът на потомство от 
шипа за формиране на маточно 
стадо от вида, Зелени Балкани 
поиска и получи удължаване на 
срока за разработване на проекта 
с една година (до септември 
2008), в рамките на първоначално 
утвърдените дейности и бюджет. 
През 2008 г. колективът ще продължи 
с усилията за договаряне с Центъра 
в Краснодар за осъществяване на 
вноса на оплоден хайвер от шип.

Проект  за  възстановя-
ване на река Веселина

Автор: Младен Ангелов

Проект “Осигуряване на вод
ния баланс” се изпълняван от 
Зелени Балкани, финансиран от 
WWF ДунавскоКарпатска про
грама и 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 
найголемите 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 е 
да се намали човешката намеса 
върху р. Веселина чрез възста
новяване на унищожен речен 
участък (меандър), разположен 
в близост до с. Миндя, Велико 
Търново.

За изпълнението на целта 
се предвижда хидротехническо 
строителство, което да върне 
реката в предишното й корито, 
за което ангажимент е поет от 
партньорите ни по проекта – 
WWF ДунавскоКарпатска про
грама. 

Освен чисто строителните 
работи към проекта има пред
видено и провеждане на мони
торинг с цел проследяване на 
промените в следствие на извър
шените възстановителни дейности  
– провеждането на ихтиологичен, 
ботанически, хидробиологичен и 
хидрологичен мониторинг. Извър
шването на мониторинга е анга
жимент на Зелени Балкани и е в 
рамките на две години – 2007 и 
2008. 

Предвидените дейности за 
2007 година вече приключиха 
(месеците юли и септември 
2007), и е събрана необходимата 
информация. 

През месец ноември стар
тираха и строителните работи, 
които в настоящия момент веро
ятно са приключили.

Предстоят дейности по 
извършване на предвидения 
мониторинг през 2008 година.
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Информационна кампания за НАТУРА 2000

Екип на Зелени Балкани участва в информационна кампания за 
НАТУРА 2000, организирана по проекта 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. Сред тях беше и екип 
на Зелени Балкани. Той  посети 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. 

Найчесто 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?

Интересно беше че като цяло липсваха така прокламираните по 
медиите настроения “антиНАТУРА 2000”. 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 поскоро към 
евентуално “опорочаване” на идеята, свързано с недобрата работа на 
институциите в България. Надяваме се, че тези опасения на хората няма 
да се потвърдят и че ще бъдат постигнати целите на НАТУРА 2000 за 
опазване на биоразнообразието и  прилагането на разумни и съобразени 
с местния поминък мeрки за това.

Семинар  “НАТУРА  2000 
в  България  –  цели,  въз-
можности  и  предизви-
кателства”

Автор: Елена Тилова

На 30ти октомври в Пловдив се 
проведе семинар “НАТУРА 2000 в 
България – цели, възможности и 
предизвикателства”. Срещата беше 
организирана съвместно от “Зелени 
Балкани” и ДНП “Централен 
Балкан”. Присъстваха близо 60 
представители на различни органи
зации и обединения на собствени
ци, свързани с управлението на 
земеделски земи и гори.

Целта на настоящата среща 
беше да се повиши информира
ността на тази важна целева група 
за същността на НАТУРА 2000 и да 
се поощри общественото участие в 
процесите на създаване и управле
ние на мрежата. По време на 
срещата като лектори присъстваха 
представители на неправител
ствени организации, Министер
ството на земеделието и продовол
ствието, Министерството на окол
ната среда и водите. Представена 
беше информация за законовото 
регламентиране на НАТУРА 2000 
в България, евентуалните ограни
чения и начина на управлението на 
защитените зони, възможностите 
за финансиране на дейности 
в земи и гори от НАТУРА 2000, 
сертифицирането на гори, разра
ботването на планове за управление 
на защитените зони. Представени 
бяха и някои издания, които се 
разработват в момента в тази връз
ка, както и някои успешни примери 
от практиката.

Семинарът се състоя с финансо
вата подкрепа на ЕUROPARC, като 
част от инициатива за работа в 
мрежа за НАТУРА, осъществявана 
съвместно от ЕUROPARC, 
EUROSITE и ELO, със съдействието 
на Европейската комисия. Като 
част от тази програма, от страна 
на България, като “НАТУРА 2000 
посланици” участват Антон Станчев 
от Дирекцията на национален пак 
“Централен Балкан” и Елена Тилова 
от Зелени Балкани.

НАТУРА 2000
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МС взе окончателното си решение за обхвата на НАТУРА 2000

Автор: Елена Тилова

На 29 ноември, Министерски 
съвет взе окончателното си реше
ние за обхвата на мрежата НАТУРА 
2000 в България. 

Решението на Министерски 
съвет беше предхождано от две 
заседания на консултативния му 
орган – Националния съвет по 
биологично разнообразие, съпът
ствани с граждански инициативи 
в подкрепа на НАТУРА 2000. 

На първото заседание на 
НСБР, състояло се на 13.09.2007  
г., Националният съвет по биоло
гично разнообразие разгледа 
повторно 29те защитени зони за 
местообитанията (те бяха “отло
жени” на предишно заседание от 
21.11.2006г. по предложение на 
бившето Национално управление 

по горите (НУГ), сега Държавна агенция по горите (ДАГ) . 
ДАГ предложи 7 от тези зони да не се променят спрямо първоначално внесената през ноември документация; 

на една зона – Твърдишка планина да се увеличи територията (като се изключат територии от южния склон на 
планината, а се заменят с други от северния склон и крайният резултат да е увеличение с 950 ха), 3 да се изключат и 
да се намалят границите на останалите 18 зони. Националният съвет по биологично разнообразие одобри първите 
две предложения на ДАГ, но не прие изключване на зони и намаляване на териториите за 16 зони. Решението за 
две зони – “Централен Балканбуфер” и “Рилабуфер”, беше отложено за следващо заседание на съвета.

На 25.10.2007 г. се състоя второ заседание на НСБР. На него се разглеждаха 26те места за птиците и 16
те за местообитанията, отложени с решение на МС през март 2007, както и защитените зони “Рилабуфер” и 
“Централен Балканбуфер” (отложени по предложение на бившето НУГ). 

По отношение на местата за птиците, Съветът реши в непроменени граници да останат 24  от 26те защитени 
зони (намалени бяха площите на защитените зони Калиакра – с 5286 ха и  Емине – с  2206 ха). По отношение 
на защитените зони за местообитанията, 15 останаха с непроменени граници, на зоната   “река Палакария” бе 
намалена площта и беше изключена от мрежата “Рилабуфер”. По предложение на БАН бяха приети 4 нови 
защитени зони – “Таушан тепе”, “Любаш”, “Изворово” и “Круше”.

И двете заседания на НСБР бяха съпътствани от граждански присъствия и акции в подкрепа на пълния обхват 
на НАТУРА 2000. Гражданите бяха неотменно и по време на заседанието на МС, на което се гласува обхвата на 
мрежата. По време на оригиналната акция, хората бяха разменили дрехите си – мъжете бяха облечени като жени 
и обратното, като израз на това как в страната ни всичко е наопаки. 

Въпреки настояванията на гражданите и неправителствените организации и събраната голяма обществена 
подкрепа, извън мрежата остана защитената зона “Рилабуфер”. Това без съмнение е свързано с икономическите 
интереси за изграждане на скиписти и курорти в района. Въпреки разкритите закононарушения и множеството 
акции в протест на това, там строителството продължава и  в момента. 

В сила остава и решението на МС извън защитените зони да останат териториите с приети общи и/или подробни 
устройствени планове (до датата на обявяване и публикуване в ДВ на заповедта за обявяване на защитените зони). 
Това на практика нарушава европейските директиви и тотално опорочава системата за обявяване на защитените 
зони, като дава възможност за утвърждаването на множество такива планове, водещи до унищожаването на 
уникални места от мрежата.

Каква е равносметката:
– 225 защитени зони за местообитанията – 29,5% от площта на страната. “Рила – буфер” е извън мрежата;
– 114 защитени зони за птиците или 20,3 % от територията на страната (защитените зони Калиакра и Емине 

са с намалени площи);
– Общо  около 33,8 % от територията на страната ще попаднат в НАТУРА 2000; 
– Остава отворена врата за “откъсване” на нови части от защитените зони до датите на обявяването им чрез 

утвърждаването на нови устройствени планове.
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Семинар за ангажиране на заинтересуваните лица в 
изпълнението на НАТУРА 2000

Автор: Елена Кметова

Представител на Зелени Балкани 
участва в обмяна на опит, свързана с 
ангажирането на заинтересуваните 
лица в изпълнението на НАТУРА 
2000, проведена в Холандия в 
периода 9 – 13.12.2007г.

На срещата присъстваха пред
ставители на българските Министер
ство на околната среда и водите, 
Министерство на земеделието и 
продоволствията, Държавна аген
ция по горите, неправителствени 
организации, ангажирани с изпъл
нението на НАТУРА 2000 в Бъл
гария, заедно с представители на 
идентични ведомства, институции 
и организации от Румъния, както 
и домакините от Министерството 
на земеделието, природата и 
качеството на храните (DLGLNV) 
– Холандия и посолствата на Холан
дия в България и Румъния. 

Целта на обмена бе да се 
проследи напредъка на изгражда
нето на НАТУРА 2000 в България 
и Румъния и участието на заинтере
сованите лица в процеса, както 
и да се обсъдят бъдещите етапи 
– обявяване на защитените зони 
и разработване на Планове за 
управление, в контекста на широко 
обществено участие и прозрачност. 

За изненада на българските 
участници, нашите колеги от 
Холандия са близо до нашето 
ниво и в момента тепърва разра
ботват първите Планове за упра

вление на наскоро обявените си 
зони от НАТУРА 2000. Холандия 
започва работа по изграждането на 
НАТУРА 2000 едва през 2001 г., като 
понастоящем в мрежата попадат само 
10 % от територията на страната, 
две трети от които – водни площи. 
За всяко от обявените НАТУРА 2000 
места задължително следва да се 
разработи План за управление, като 
обаче отговорни за изработването и 
изпълнението му са общо 4 различни 
компетентни институции и ведомства. 
Холандските ни колеги се намират на 
същия етап като България – разработка 
на първи пилотни ПУ. В момента 
Зелени Балкани и Сдружение При
рода Назаем, заедно с холандски парт
ньори AMECO работят именно върху 
чернова на ПУ за Защитена зона 
“Пожарево – Гарван”, по поречието 
на Дунав. Анализът на ситуациите и 
ролевите игри доказаха, че румънците 
са на същото ниво и срещат същите 
трудности и проблеми с ангажирането 
на заинтересуваните лица, както и 
ние. 

Срещата беше полезна заради 
контакта, който осъществиха 
неправителствените организации с 
отговорните институции в неофи
циална обстановка, сравнението на 
конкретни ситуации и проблеми и 
обмяната на опит за решаването на 
възникналите проблеми. 

Излезе от  печат  “Опре-
делител на земноводните 
и влечугите в България”

Изданието е изготвено в 
сътрудничество с Българската 
академия на науките, Българското 
херпетологично дружество и с 
финансовата подкрепа на Пред
приятието за управление на дей
ностите по опазване на околната 
среда, Министерство на окол
ната среда и водите по проекта 
на Зелени Балкани за НАТУРА 
2000. Автори на изданието са В. 
Бисерков (редактор), П. Стоев, 
Н. Цанков, Б. Наумов, Д. Добрев, 
А. Стоянов, Б. Петров.

Целта на изданието е да 
предостави в синтезиран вид 
необходимата информация за 
определяне в полеви условия 
на всички видове и подвидове 
земноводни и влечуги в Бъл
гария. Изданието е с твърди 
корици, цветни илюстрации 
и схеми, и на практика пред
ставлява първия пълен полеви 
определител на земноводните и 
влечугите, издаден на български 
език.

Определителят е предназна
чен за експерти  и доброволци, 
които участват в полевите инвен
таризации за събиране на данни 
за целите на НАТУРА 2000, но 
може да се ползва също така 
от преподаватели, студенти, 
ученици и природолюбители.



Проектът цели разработването на 
рамка или система за валидация на 
процеса на неформално учене чрез 
доброволчество в пет ключови сфери 
на обучение. Тази рамка ще бъде тес
твана във всяка от организациите, 
участващи в проекта, в съответната 
сфера. За България това бе направено 
с проведеното от Зелени Балкани през 
декември двудневно обучение на тема 
“Планиране и управление на проек
ти”. Обучението включваше лекции и 
дискусии върху основните механизми 
и подходи при планирането и управ
лението на проект, както и запознаване 
с европейските програми за финан
сиране. В обучението взеха участие 
доброволци от различни части на 
страната. Найобективната оценка на 
усвоените от участниците знания и 
умения ще е резултатът от проекто
кандидатурите, които те ще подготвят 
и представят занапред пред различните 
източници на финансиране. Примери 
за ефективно и ползотворно прилагане 
на усвоеното при такъв тип обучения 
са одобрените проектни предложения 
изготвени от доброволци на Зелени 
Балкани участвали в предишни 
обучителни курсове за планиране и 
управление на проекти, организирани 
от Организацията. 
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Акредитация  на  добро-
волчеството

Автор: Красимира Пенева

Все повече хора, особено младе
жи, участват в природозащитни 
дейности чрез доброволен труд или 
включвайки се в граждански инициа
тиви. Въпреки това този вид труд 
получава слабо или почти никакво 
признание. Изследвания са доказали, 
че неформалният процес на учене 
при младите хора се приема като най
ефикасната и атрактивна алтернатива 
на формалното обучение. Участвайки 
в даден екологичен проект добро
волците придобиват практически 
умения и мотивация за повишаване 
на своята компетентност.

Предвид все позасилващата се 
нужда от официализиране и призна
ване на уменията и квалификацията, 
придобивани чрез доброволен труд, 
през есента на 2006г. започна изпъл
нението на проект за валидация и 
акредитация на доброволчеството. 
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 органи
зации “Доброволци за Консервация” 
(CVG) и “Кесса Димитра – Център 
за Стратегическо Планиране и 
Развитие” (KESSA DIMITRA), UST 
Umhverfisstofnun – звено към исланд
ското Министерство на Околната 
Среда, и Holar College – управляван 
от исландското Министерство на 
Земеделието. 

Годишна  среща  на 
CEEWEB

Автор: Елена Тилова

На 14 – 18.11.2007г. се проведе 
годишната среща на CEEWEB 
(Central and East European 
Working Group for Enhancement of 
Biodiversity). CEEWEB представ
лява международна мрежа от 
близо 80 неправителствени орга
низации в Централна и Източна 
Европа, като Зелени Балкани са 
едни от инициаторите за възник
ването й. Нейната мисия е опаз
ване на биоразнообразието, чрез 
поощряване на устойчивото разви
тие.

Понастоящем “Зелени 
Балкани” участват в две от 
работните групи на CEEWEB 
– НАТУРА 2000 и CITES. По 
време на среща бяха обсъдени 
конкретните дейности, които ще 
бъдат извършени от работните 
групи до 2010 година, както 
и стратегията за развитие на 
CEEWEB за този период. Прие
ти бяха три нови организации 
членки на мрежата от България 
– Българска Фондация Биораз
ноборазие, Фондация “Пясъчен 
часовник” и едно читалищно 
настоятелство, с което членове 
стават общо 12 български 
организации.

Гласувано и прието беше ново 
име на организацията – CEEweb 
for biodiversity (Централно и 
Източноевропейска робатна 
група за биоразнообразието). 
Идеята беше да се замени старото 
още подълго и сложно име, но 
да се запази вече утвърдилата се 
абривиатура. 

Като една от стартегическите 
цели на организацията за 2008 
беше работата за промяна на 
европейските политики, свър
зано с опазването на биоразно
образието и околната среда, тъй 
като горяма част от проблемите 
по които работят организацията 
и нейните членове, са следствия 
именно от недалновидни поли
тики.
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Пресконференция  за  скандалните  законарушения  в 
Национален парк “Рила”

Автор: Константин Дичев

На  20.11.2007г., Коалицията от 
17 природозащитни организации 
“За да остане природа в България” 
и юристи изнесоха  нови скандални 
факти за незаконния строеж на ски 
зона край Паничище и Седемте 
езера в Национален парк Рила. 

В пресконференцията участваха 
Тома Белев – Асоциация на пар
ковете в България, Константин Дичев 
– Зелени Балкани, Цвета Христова 
– За Земята,  адв. Свилен Овчаров 
– Български Хелзински комитет и 
Катерина Раковска – WWF Дунавско
Карпатска програма.

Изнесени бяха данни и доказател
ства за следните нарушения:

– 20 дка от територията на НП 
“Рила” са присвоени (при сравнение 
на картите 10 дка са отнети от пътя 
Паничище – Пионерска и 10 дка в 
района на курорт Паничище). 

– Въпреки санкции наложени 
от страна на РИОСВ на Общи 
на Сапарева баня, за доказаните 
закононарушения, за пореден път 
се констатира, че на практика ски 
курортът Паничище – Езерата – 
Кабул се строи. На зелено вече 
се продават ваканционните апарта
менти, въпреки че още не са 
построени. 

– Строящите се нови ски 
писти се прикриват като “проти
вопожарни просеки”, което по 
документи прави строежът законен, 
но реално има сечене на горски 

площи с цел построяване на пис
тите и при сравнение те съвпадат 
на общия устройствен план с удиви
телна точност с противопожарните 
просеки. 

– голяма част от земята около 
НП “Рила” е била превърната в 
общинска собственост и след това 
продадена от община Сапарева 
баня на инвеститора “Рила Спорт” 
АД чрез съмнителни сделки и в 
абсолютен ущърб на обществения 
интерес. 

– По време на гражданските 
акции в защита на Рила и за 
спиране на закононарушенията е 
нанесена лека телесна повреда на 
един природозащитник, а немска 
журналистка е била заплашена с 
убийство!

Случаят Паничище е само 
емблема на случващото се в Рила 
и българските общини. Схемата е 
една и съща и вече е приложена по 
Черноморието и Банско, твърдят 
природозащниците. 

Общонационалното ни природ
но наследство е заплашено – инвес
титори и общини застават зад 12 
проекта за ски курорти в нацио
налните ни и природни паркове. 

За повече информация:
http://forthenature.org/docu-

ments/2 
http://forthenature.org/gallery 

Сигнал  до  Европол  за 
незаконни  сделки  при 
строежа на ски-курортите

Автор: Константин Дичев

През декември Коалиция “За 
да остане природа в България” 
изпрати до Европол доклад за 
престъпленията при изгражда
нето и планирането на ски
курортите на територията на 
Национален парк “Рила” и 
Западни Родопи. Докладът 
съдържа 1000 страници доку
ментация с доказателства за 
незаконни строежи, бездействие 
и престъпления по служба на 
компетентните институции 
в България. Според докла
да, няколко офшорни фирми 
с неизяснени собственици и 
произход на парите регистрират 
дъщерни фирми в България. 
Чрез тях те участват в смесени 
фирми с общините, попадащи 
в инвестиционни им намерения 
за изграждане на три грандо
мански ски комплекса: Супер 
Боровец и Супер Паничище в 
Рила и Спортнотуристически 
център Перелик в Родопите. 
Чрез дъщерните и смесени 
фирми офшорките извършват 
незаконосъобразни и нецелесъо
бразни разпоредителни сделки с 
десетки хиляди дка гори и земи 
държавна и общинска собстве
ност в огромна обществена 
вреда, оценявани за стотици 
милиони евро и нанасящи непо
правими вреди на българската 
природа.

Документацията е изпратена 
също така до “Зелената фрак
ция” в Eвропейския парламент, 
Прокуратура на Република 
България и институции, свър
зани с разследването на финан
сови престъпления и зако
нонарушения. 
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Коалиция “България без цианиди” настоява 
да  се  забрани  ползването  на  цианиди  за 
добив на злато в България

На 12.12.2007г. Коалиция “България без цианиди” 
организира пресконференция в прес клуба на БТА. На нея 
бяха представени нови данни за престъпното управление 
на подземните богатства в България и опасността, която 
представлява цианидната технология за хората в България

Коалицията  разпространи Декларация с настояване 
за приемането на законопроект от Народното Събрание 
за забрана на цианидите при производството на злато и 
благородни метали в България (подобна забрана съществува 
в  Монтана, Колорадо и Уисконсин в САЩ, в Турция, 
Чехия, Хондурас, Аржентина, Германия, Коста Рика, Перу, 
Филипините и Аляска).

Според представителите на Коалицията, националната 
сигурност на България, Турция и Гърция е застрашена от 
замърсяване на въдите, почвите и въздуха с арсен и цианид. 

Подолу прилагаме извадка от декларацията на 
Коалицията:

“Вече четвърта година минният бизнес в България прави 
опити да разреши в страната добива на благородни метали 
с найопасната цианидна технология. България е бедна на 
минерални ресурси, въпреки доказаните няколко големи 
и около 30 помалки находища на злато и благородни 
метали. Металите в находищата са в малко количество 
в рудата – 35 гр. на тон, като в много от случаите те са 
в свързано състояние. Тези факти не позволяват извли
чането на металите с безопасните класически технологии. 
Намеренията на собствениците са да се внедри рисковата 
цианидна технология. Сметката е проста: за 10 години да се 
извлекат около 400 тона злато от страната, като се използват 
и депонират десетки хиляди тона натриев цианид.

В резултат на тези намерения в различни населени места са 
създадени обществено представени Инициативни Комитети, 
борещи се против одобряването на замърсяващите технологии. 
Подкрепени са от множество НПО, организирани в  Коалиция 
“България без цианиди”, както и от подобни комитети и НПО 
от Гърция, Румъния и Турция. 

Доводите против внедряването на цианидните 
технологии за България са няколко:

1. Местната общност е категорично против 
използването на цианидите, видно от Обществените 
обсъждания за цианидните намерения в градовете 
Крумовград, Кърджали и Чавдар, както и проведения 
референдум, допитване до народа, за четвъртото намерение 
в с. Попинци. Показателни са и многобройните протести 
на стотици граждани от различни краища на страната, 
както и на гръцки граждани потенциално застрашени от 
одобрението на технологията в България.

2. Средните разстояния между населените места в 
България са от 3 до 5 км, което говори за много висока 
гъстота на населеност. Повечето предложения за строеж 
на фабрики и съоръжения са в непосредствена близост до 
населените места от 0 до 2 км разстояние!

3. Средните годишни валежи в страната са над 740 
л на 1 кв.м., а посочените погоре райони са известни и с 
пороищния си характер.

4. Регионът в Южна България е с висока вертикална 
сеизмичност предвид големите разломи преминаващи през 
територията. 

5. Подобен добив с цианиди в света се провежда в 

пустини или полупустини с минимални валежи,  нулева 
сеизмичност, на стотици км отдалеченост от населени 
места. В гъсто населени райони, с високи валежи и висока 
сеизмичност също се използва тази рискова технология, 
но за страни от третия свят – третирани като суровинен 
придатък на “развитите” държави. За това не са случайни 
десетките крупни аварии навсякъде по света – Бае 
Маре Румъния, Хондурас, Папуа Нова Гвинеа,  Гвиана, 
Киргизстан...Не остават незасегнати и найразвитите 
държави като САЩ –  Невада, Южна Дакота, Айдахо, 
Южна Каролина, Австралия Нов Южен Уелс, Чехия... 
Златните мини по света навсякъде вземат соите жертви, 
компаниите печелят милиарди за сметка на местинте 
общности.

6. Комбинатите, съоръженията и подземните 
богатства от цветни и благородни метали в България,  
изчислявани за над 40 милиарда долара са подарени 
напълно безвъзмездно на организираната престъпност. 
Концесионните договори са сключени със срамни за 
държавността клаузи – 99,5% от добива за концесионера и 
0,5% за Държавата. През последните 8 години от страната 
са изнесени 110 тона злато и 1 милион тона метал мед 
безвъзмездно за сметка на организираната престъпност. 
10 милиарда долара национално богатство е ограбено 
от гладуващите пенсионери, учители и граждани. Не 
е предвидено никакво обезщетение на собствениците 
на хиляди ха земи и гори унищожени при добива; не е 
предвидено връщане на заема от данъкоплатците с който 
са построени добивните мощности от над 2,5 милиарда 
долара; допуснат е износът на стратегическите ресурси 
без ДДС, мита и такси, без данъци за бюджета. Печалбата 
на новите незаконни собственици от износа се изчислява 
за над 600 милиона долара на година, а декларираната 
такава под 10 милиона. Добиват се само богатите рудни 
комплекси, а бедните се загробват за винаги, което напълно 
унищожава бъдещето на минната индустрия в България и 
добива на стратегически ресурси след 10 години.

7. Нарушени са тотално Конституцията на Република 
България, както и основните закони за подземните 
богатства, опазването на околната среда и защита на 
конкуренцията. Въпреки грамадата от представените от 
НПО доказателства правораздаването в страната мълчи 
трета година и с бездействие подпомага организираната 
престъпност да граби страната и застрашава националната 
сигурност на 3 държави на Балканите.

Според Коалиция “България без цианиди”  стремежът 
към внедряването на високоефективната, но и рискова 
технология за добив на злато с цианиди е свързан със 
стремежа за бърза печалба и усвояване на природните 
ресурси на страната. По този начин на практика фирмите 
получили концесии ще имат възможността да добият 
стотици тонове злато, използвайки десетки хиляди тона 
натриев цианид, с огромен риск от замърсяване на водите, 
почвите и въздуха!

Коалицията алармира, че при аварии, подобно на 
крупната авария в Челопеч от 07.11.2007г., неминуемо 
ще се замърсят основните вододайни басейни в Южна 
България, европейската част на Турция и северна Гърция 
– над 2 милиона население ще остане без питейна вода и 
вода за напояване неопределено дълго време. 

За да предотврати тази опасност Коалицията ще потърси 
помощ от страна на ЕС и  Международната коалиция за 
борба с опасните технологии, използвани в златните мини 
по света.
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Прилепите  –  индикатори  за  състоянието  на  околната 
среда.  Пилотен  проект  за  мониторинг  на  прилепното 
биоразнообразие в България

Завърши първият полеви сезон 
на проекта за мониторинг на 
прилепите, който Зелени Балка
ни изпълнява в сътрудничество с 
Института по зоология в Лондон. 

Проектът представлява ори
гинална мониторингова про
грама, разработена от The Bat 
Conservation Trust и Лондонското 
зооложско дружество. При нея 
като индикаторни видове се 
използват прилепите. Присъст
вието им се регистрира с помо
щта на ултразвукови детектори, а 
анализът на звуците им позволява 
да се определи видът на прилепа. 
Мониторингът се осъществява от 
доброволци, които с помощта на 
коли, снабдени със специфично 
оборудване, се движат по опре
делени трансекти.

По време на трансектите се 
правят записи на звуците, изда
вани от прилепите с помощта на 
ултразвукови детектори. Анали
зът на звуците е интересен начин 
да се определи видовия състав на 
прилепите и да са научи повече за 
тяхната екология.

През първата година на про
екта в България (2007), в него 
участваха близо 35 души – пре
димно доброволци на Зелени 
Балкани. Изминати бяха близо 
3000 километра, като бяха осъ
ществени над 70 “трансекта” 
на територията почти на цялата 
страна (ПП Русенски лом и част 
от поречието на река Дунав, 
Средна Гора, Стара Планина, 
Сакар, Тракийската низина, част 
от Западна България).

Проектът се осъществяваше 
с експертната помощ на Теодора 
Иванова и Иван Пандурски и бла
годарение на ентусиазма на добро
волците, за което сърдечно им бла
годарим. Проведени бяха и обучения 
на доброволците за анализиране на 
звуците на прилепите (от експерти 
от Англия и България). 

Проектът ще продължи и през 
следващата година на територията 
на страната, а в световен мащаб 
се изпълнява още в Румъния, 
Великобритания, Хърватска, 
Молдова, Мексико и Унгария.

На 23.11.2007г. в град Кнежа, 
Зелени Балкани и местната “Еко
организация” отбелязаха Деня на 
град Кнежа.

В присъствието на над 150 граж
дани и официални гости беше откри
та изложбата на Зелени Балкани “За 
да остане природа в България”, която 
ще бъде експонирана в историческия 
музей на града. Изложбата представя 
основните заплахи за българската 
природа и емблематични случаи на 
посегателства върху природното ни 
наследство.

Също така, като част от изложбата, 
екоактивистите от Кнежа представи
ха със снимки различни свои дейнос
ти, 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 гн 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 доброволци на Зелени Балка
ни от Кнежа и Пловдив, осъществи
ха голяма залесителна кампания, като 
засадиха близо 50 килограма жълъди в 
местността “Гергана” край града.

Благодарим още веднъж на хората 
от град Кнежа за тяхната активност. 
Надяваме се с тяхна помощ градът да 
става все покрасив и да се опази още 
едно късче от българската природа!

Еко-инициативи за отбе-
лязване  на  Деня  на  град 
Кнежа

Автор: Елена Тилова
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Масово  отравяне  на 
птици  след  започване 
на  сеитбата  около  Стара 
Загора

Автор: Ивайло Клисуров

През ноември 2007г. след започ
ване на сеитбата в офиса на Зелени 
Балкани – Стара Загора се получи
ха множество сигнали за отровени 
животни от няколко села в Горно
тракийската низина. Отровените 
животни са предимно скорци, 
яребици, зайци и други видове. 

По някои от сигналите екип на 
Зелени Балкани посети местата и 
заедно с представители на местната 
власт обиколи региона. В повечето 
случаи действително бяха намирани 
трупове на скорци и други живонтни. 
На много от местата имаше разсипани 
семена третирани с корбофлуран. 
За съжаление, карбофлуранът е 
разрешен препарат за третиране на 
зърното преди сетибта, но погълнат 
от птиции и други животни за 
минути действа летално. В повечето 
случаи разсипването на третирани 
семена се дължеше на невнимание 
от страна на работници и агрономи 
или на неизправни товарни отделения 
на превозните средства. Въпреки 
нецеленасоченото отравяне в тези 
региони, третираните семена могат 
да окажат изключително негативно 
влияние върху птиците в някои место
обитания. Макар и неволно разпръ
нати, третираните семена са ужасна 
отрова за всички животни. На този 
етап бяха намерени птици от масово 
разпространени видове, които бяха в 
близост до хората. Каква е реалната 

обстановка в чисто горски и диви 
райони е трудно да се предположи.

Сигнали за подобни деяния 
получихме основно от Област Стара 
Загора. Вероятно такива проблеми е 
имало из цялата страна но там не са 
били констатирани той като Зелени 
Балкани нямат такова присъствие, 
както в Южна България. Такива 
неволни разпръсквания биха могли 
да унищожат една цяла група от 
зимуващи птици като Царския орел 
например и по този начин да уни
щожат почти всички млади птици 
излюпени през летния сезон на 
една година.

За съжаление на този етап не 
виждаме решение на този проблем. 
Контролът на третирането на семена
та и цялостната дейност е свързана 
със структурите на Министерството 
на земеделието и продоволствието 
по региони. На практика не вижадме 
ефективен метод за контрол на 
неволните разпръсквания на трети
рани зърна на всяка нива. Само в 
едно малко село това може да са 
няколко хил. декара. Освен това няма 
механизъм, по който стопаните да 
бъдат контролирани с какво и как 
да се превозват третираните семена. 
Би било добре те да са в закрити 
ремаркета и други. Предвид обста
новката в това отношение в нашата 
страна смятам това за невъзможно. 
Голяма част от хората освен ловците в 
този случай не разбират естеството и 
сериозността на проблема. Възможно 
за пореден път отново това да се 
класифицира като нещо маловажно 
в натовареното ни ежедневие.

Нов  член  на  екипа  на 
Зелени Балкани

През тази година екипът на 
организацията се разшири и към него 
се присъедини Добрин  Добринов. 

Добри е фотограф и ентусиа
зиран любител на природата. През 
последната година той неотменно 
участва в охраната на царските орли 
в Сакар и помага в други дейности 
на организацията като доброволец.

В момента Добри работи в офиса 
на организацията в София и ни 
сътрудничи в работата за НАТУРА 
2000. Добре дошъл, Добри!

 Уважаеми членове на “Зелени 
Балкани”, приканваме всички 
съмишленици на организацията да 
платят членския си внос.

Припомнаме че стойността 
му е 1 лв на месец /или 12 лева 
годишно/ за учащите и 1,50 лв 
месечно /или 18 лева годишно за 
работещи.

Плащането на членския внос 
можете да направите в офисите на 
Зелени Балкани:

– Пловдив, бул. 6ти септември 
№ 160, 

– Стара Загора, ул. Стара 
Планина № 6

За допълнителна информация 
относно членския внос или 
възможностите да дарите средства 
за работата на организицията не 
се колебайте да ни търсите на 
телефоните на централния офис в 
Пловдив: 032626977.
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Спасителен център за диви животни

Дарителска  SMS  кампания  на  Спасителния  център  за 
диви животни

Автор: Христина Христова

От 29.05.2007г. стартира дари
телска SMS кампания “Помогни 
на диво животно в беда” за 
набиране на средства за Спа
сителния център за диви живот
ни на Зелени Балкани. Кампа
нията се организира съвместно 
с Български дарителски форум 
и Фондация “Помощ за благотво
рителността в България”. Тя ще 
продължи наймалко три месе
ца. Със събраните средства ще 
бъдат подпомогнати “вечните” 
пациенти на Центъра. Те са 
животни “инвалиди”, наранени 
или трайно увредени, които 
не могат да бъдат върнати на 
свобода. В поголямата си част 
това са представители на редки 
или изчезващи видове, чийто 
последен дом е Спасителният 
център на Зелени Балкани, къде
то те се отглеждат и размно
жават.

Три месеца покъсно финан
совите резултати от кампанията 
бяха 306 лева набрани чрез 
дарителски SMS. Екипът на 
Спасителния център реши да 
използва средствата за подго
товката на центъра за зимния 
период. С помощта на наши 
и чуждестранни доброволци 
ще бъдат изцяло почистени и 

дезинфекцирани всички клетки 
в Спасителния център. Ще 
бъдат сменени всички дървени 
приспособления в тях (кацалки, 
покривни конструкции и др.). 
Предвижда се да бъдат фикси
рани и боядисани всички мрежи, 
а там където е нужно, подовете 
на клетките да бъдат замазани. 
Наред с това ще бъдат изградени 
нови платформи за гнездене 
на размножаващите се двойки 
– бухали и белоглави лешояди, 
което ще е добра подготовка за 

наближаващия за тези видове 
размножителен сезон. 

В средата на ноември стар
тира втория етап на кампанията 
“Помогни на диво животно в беда 
– 2”, насочена към пациентите 
на Центъра. Техният дом е 
Спасителният център. Тук те се 
размножават, отглеждат потом
ството си и доживяват до дълбоки 
старини. С потомството си те се 
разделят, защото излюпените и 
отгледани в Центъра животни се 
освобождават в дивата природа. 
И това се повтаря всяка година 
от 12 години насам. И понеже 
добрите условия на живот са 
важен стимул за създаване на 
потомство и достойно изживя
ване на старините, ние имаме 
нужда от Вашата помощ. И този 
път с набраните средства ще се 
подпомогне Спасителният цен
тър и неговите “вечни” пациен
ти. Някои от тях известни на 
широката общественост, като 
розовия пеликан Грую например 
(лицето на кампанията), а други 
не чак толкова, но всички те са 
част от едно голямо семейство 
 семейството на пострадалите 
диви животни. Кампанията ще 
продължи до края на февруари 
2008 година. Надяваме се този 
път нашето послание да достигне 
до повече хора, и благодарим на 
всички, които ни подкрепиха.
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В духа на изтичащата 2007 година  
искаме да направим равно сметка и да 
поговорим за хората, които даряват. 
През изтеклата 2007 година беше 
обособена една обща кампания – 
“Помогни на диво животно в беда” за 
набиране на средства за дейността на 
единствения в България Спасителен 
център за диви животни. Тази кампа
ния обединява всички до сегашни 
опити за набиране на средства. 

Безспорно найизвестната от тях 
е Осиновителната програма, пред
ставляваща набиране на дарения за 
дейността на Центъра, чрез поемане 
на финансовата издръжка на един 
или няколко пациенти за определен 
от осиновителя период. С гордост 
можем да се похвалим, че за тази 
една година спечелихме много нови 
приятели. Достстъчно показателен е 
фактът, че броя осиновявания са над 
30, броя на осиновителите е повече 
от 600, а набраната сума от дарения е 
над 2000 лева. В сравнение за периода 
2003 ( началото на кампанията) до 
2006  броя на осиновяванията са били 
60, а привлечените средства са 2500. 

По традиция беше организиран 
коледен и първомартески благотвори
телен 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 пошарени 

и весели. За това допринесоха предва
рително разработения сценарий съв
местно с помощта на координаторите 
на Осиновителната програмата. 

Новите ни приятели от ОУ “Л. Кара
велов”, гр. Нова Загора пък организи
раха 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 присъст
ват на освобождаването в природата 
на излекувани в Центъра птици. А 
децата от II ОУ “П.Р.Славейков” осво
бодиха излюпените и отгледани в 
Центъра бухали, поколение на осино
вената от тях птица. Така и тази годи
на образователният и възпитателният 
ефект от Осиновителната 
програма отново взеха връх над 
финансиращия.

Наред с радостта от работата с 
малките дарители и бъдещи защит
ници на българската природа, няма 
начин да не споменем и нашите 
дарители. Те са с найразлични про
фесии и направления на работа, но 
са обединени от любовта си към 
природата. Така например ръковод
ството и служителите на ТЕЦ Марица 
изток 2 ЕАД, които  се включиха в 
коледната благотворителна кампания 
на центъра и избраха за своите 
служители картички, които освен духа 
на предстоящите празници носеха в 
себе си и природозащитната идея. 
Така посланието да спасим дивите 
животни на България достигна до 
повече от 2 000 служители на ТЕЦ 
Марица изток 2 ЕАД и те станаха 
част от доброволната мрежа на 
Спасителния център.

Благодарим още на Аделин Донев, 
фирма “Контрол – П” ЕООД, охра
нителна фирма Технопол, др Слави 
Цеков и целия му екип, фирма  
Евровърхът за оказаната финансова, 
материална и морална подкрепа. 

За нашите дарители и приятели

Автор: Христина Христова
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Млад  белоглав  лешояд 
постъпи  в  Спасителния 
център  на  Зелени  Бал-
кани

Автор: Христина Христова

На 22.10.2007г. млад белоглав 
лешояд (Gyps fulvus) постъпи на 
лечение в Спасителния център 
за диви животни на Зелени 
Балкани. Птицата беше приета 
със съдействието на директора 
на ДДС Тунджа и след сигнал 
на колегите от ПЗЦ Източни 
Родопи. Тя е била намерена 
същия ден на 15 километра от 
Ямбол, посока Кермен. Няма 
пръстени, крилометки или 
други марки. При първоначал
ния оглед не бяха открити рани, 
както и клиника на заболяване. 
Цялото тяло беше покрито с 
лепкава кал, като найосезаемо 
това се забелязваше на опашка
та и първостепенните махови 
пера на двете крила. След 
постъпването й в Центъра, пти
цата беше подложена на щател
но почистване и обичайната за 
всички постъпващи пациенти 
общоукрепваща терапия. Още 
на следващия ден тя започна да 
се храни самостоятелно, което е 
добър показател за състоянието 
и. След неколкодневно наблюде
ние и подхранване тя беше 
преместена в специална волие
ра. Още същия ден добровол
ците на Центъра забелязаха, 
че при движение птицата не 
обременява десния си крак, 
и през поголямата част от 
времето предпочита да лежи. 
Това поведение наложи допълни
телен задълбочен преглед с 
включване на рентгеново изслед
ване. Резултатите показаха 
стари фрактури на подбедрената 
и на бедрената кост на десния 
крак. Това състояние наложи 
незабавна хирургическа намеса, 
извършена с помощта на нашия 
дългогодишен доброволен 
сътрудник др Слави Цеков 
и неговия екип. В момента 
птицата се възстановява 
успешно в стационара на 
Спасителния център и скоро ще 
бъде преместена при другите 
две птици от същия вид.

Предистория:
На 15 юли 2007г. дългоочакваната 

двойка брадати лешояди (Gypaetos 
barbatus) пристигна в Спасителния 
център за диви животни на Зелени 
Балкани.

Птиците са излюпени и отгледани 
в размножителен център за Брадати 
лешояди в Австрия (EGS – Eulen 
und Greifvogel Schutz  Austria). 
Центърът е част от международната 
програма за възстановяване на 
брадатия лешояд в Алпите.

Брадатият лешояд е символът 
на българската природозащита, 
но за съжаление е изчезнал като 
гнездящ вид от 60те години. В 
момента на Балканския полуостров 
съществуват сведения за единични 
скитащи екземпляри.

От десет години екипът на 
Зелени Балкани води преговори 
с множество специалисти от 
международни организации 
свързани с размножаването, 
възстановяването и консервацията 
на четирите вида лешояди в 
Европа.

През 2006 г. комисия от 
водещите специалисти по 
размножаване и реинтродукция на 
брадатия лешояд взе решение да 
предостави една двойка от птиците 
излюпени в Австрия за нуждите 
на Спасителния център на Зелени 
Балкани, като част от Плана за 
възстановяване на лешоядите 
на Балканския полуостров. Екип 
на Зелени Балкани посети с цел 
обмяна на опит колегите ни от 
Австрия и участва в последното 
за 2007 година освобождаване на 
изкуствено размножени млади 
птици в Алпите. През тази година 
на свобода бяха пуснати две млади 
птици в Националния парк “Hohe 
Tauern”.

Както вече ви писахме в миналия 
брой се сбъдна една дългогодишна 
мечта на екипа на Зелени Балкани 
– в Спасителния център постъпиха 
двойка брадати лешояди от 
Австрия. Птците бяха внесени в 
страната като част от програмата за 
реинтродукция на този изчезнал за 
страната ни вид и с надеждата, че 
ще създадат поколение.

За  огромно съжаление на екипа 
ни, обаче месец след пристигането 
на птиците мъжката беше намерена 
мъртва в клетката. Ветеринарните 
специалисти на Центъра, 
съвместно със свои колеги  веднага 
извършиха аутопсия на тялото 
на птицата. След направеното 
микробиологично изследване 
в катедра “Заразни болести” на 
ветеринарномедицинския факултет 
на Тракийския университет беше 
потвърдена първоначалната 
диагноза – аспергилоза. 

Аспергилозата е заболяване, 
което се причинява от гъбички. 
Заразяването става чрез вдишване 
на спорите. Дори и да се намират в 
тялото много често няма  клинични 
изяви.  Но това лесно може да се 
провокира при стресови ситуации, 
свързани с транспортиране, смяна 
на климата, често хващане и др. 
Това е и причината за развоя на 
заболяването при тази птица.

На следващия ден женската 
птица беше подложена на щателен 
преглед с рентгенография. Той също 
показа обезпокояващи резултати, 
но за щастие за момента птицата е 
в добро клинично здраве.

Имаме уверението на др Ханс 
Фрей (координатор на програмата за 
реинтродукция на брадати лешояди), 
че през следващите години ще ни 
бъде предоставена нова птица от 
мъжки пол, за сформирането на 
успешна размножаваща се двойка 

Благодарим специално на Д 
р Ханс Фрей и неговия екип за 
оказаното доверие. Благодарим 
също на колегите от Фондацията 
за защита на Черния лешояд – 
Испания, Фракфуртското зооложко 
дружество – Германия, LPO – 
Франция, Alex Llopis – Испания и 
всички доброволци и служители на 
Зелени Балкани, без чиято помощ 
това нямаше да се случи.

Двойката брадати лешояди в Спасителния център 

Автор: Христина Христова
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Намерен  мъртъв  бело-
глав  лешояд  в  Източни 
Родопи

Автор: Христина Христова

На 01.10.2007 г. бе подаден сигнал 
за мъртва птица от местен жител в 
района на с. Покрован общ. Ивайлов
град. Още същия ден екип на Зелени 
Балкани и представители на ДЛ Ивай
ловград посетиха мястото. Констати
рана беше смъртта на един брой бело
глав лешояд (Gyps fulvus). Птицата 
е маркирана с оранжева крилометка 
на дясното крило, с черен надпис 
R9 и метален пръстен с надпис “N 
MUSEUM BELGRADE BE 414”. След 
направено запитване до наши колеги 
в Сърбия стана ясно, че птицата е 
опръстенена в началото на тази година 
в местността Увац в Сърбия.

За понататъшно обстойно изслед
ване птицата беше транспортирана до 
Спасителния център за диви животни 
в Стара Загора. За целта беше уве
домена РИОСВ– Хасково. При пре
гледа ветеринарните специалисти на 
Центъра констатираха, че трупът е на 
повече от седмица, с трайни измене
ния и мацерация на меките тъкани, 
както и множество ларви на мухи, 
което прави невъзможно вземането на 
проби за провеждането на каквито и 
да е лабораторни изследвания и уста
новяване причината на смъртта. Не 
бяха констатирани фрактури на кости
те на крайниците, както и следи от 
обгаряне на тялото и перата, въпреки, 
че птицата бе намерена в близост до 
далекопровод. Единствено бе отхвърле
на възможността за сблъсък с електро
преносни жици, или настъпване на 
смъртта, вследствие на счупване на 
крайници.

Постъпването на мъртви птици в 
Спасителния център особено от вида 
на лешоядите е свързано с Плана за 
действие за опазване на лешоядните 
птици на Балканите. В този план 
Спасителния център заема особено 
важна позиция като място на постъп
ване на потенциално отровени птици. 
Ветеринарните специалисти на Спаси
телния център имат задължението да 
извършат аутопсия и да съберат мате
риали за изследване, които се изпращат 
в токсикологичната лаборатория на 
НВМС и на ветеринарния институт в 
Стара Загора. Така имаме възможност 
да съпоставим два независими 
резултата, при поставянето на 
диагнозата.

Черен лешояд от Гърция пристигна в Спасителния център 
на Зелени Балкани

Автор: Христина Христова

Черен лешояд от Гърция беше 
изпратен в Спасителния център 
на Зелени Балкани на 17.12.2007г. 
Птицата е предоставена от колегите 
от природозащитния център в Дадя 
WWF – Greece, където се намира 
единствената колония на черни 
лешояди на Балканския полуостров. 
Въпросният индивид е намерен 
случайно през миналата пролет при 
опръстеняване в едно от гнездата в 
колонията. Птицата е намерена 
с проблеми в левия крайник и 
е изпратена за лечение в Гръц
ки спасителен център на о. 
Парос. Въпреки всички усилия на 
специалистите, лешоядът се оказа 
негоден за пускане обратно в при
родата. След кратки дискусии меж
ду международни специалисти 
бе взето решение лешоядът да 
бъде предоставен на Центъра на 
Зелени Балкани за изкуствено 
размножаване.

След дългия път лешоядът е 
настанен в Стара Загора и се чув
ства добре. За момента ветеринар
ните специалисти на Центъра 
правят задълбочени медицински 
изследвания, с цел подобряване със
тоянието на проблемния крайник. 
Занапред предстои генетичен тест, с 
цел определяне на пола на птицата 
и търсене на съответен партньор 
от Гърция или Испания, където 
са последните местообитания в 
Европа на тази вид птици.

Черният лешояд е световно 
застрашен вид. Последното гнездо 
в България беше открито от Зелени 
Балкани през 1993 г. От тогава 
не е известно сигурно гнездене в 
сраната. Единственото находище 
на хранещи се и скитащи птици е 
в Източни Родопи, основно около 
специализираната площадка на 
Зелени Балкани край с. Пелевун, 
Ивайловград.

Надяваме се, чрез изкуствено 
размножаване и последваща пуска
не на птиците на свобода, отново да 
върнем черния лешояд като гнездещ 
за страната ни.
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Освобождаване  в  при-
родата на птици, успешно 
преминали  курс  на  реха-
билитация в Спасителния 
център 

Автор: Христина Христова

При съвместна акция на 
Спасителния център за диви 
животни на Зелени Балкани и 
РИОСВ – Пазарджик на 13 сеп
тември бяха върнати на свобода 
две птици от видовете скален 
орел (Aquila chysaetos) и бял 
щъркел (Ciconia ciconia). И двете 
птици постъпиха порано тази 
година в Спасителния център 
със съдействието на РИОСВ 
Пазарджик. Интересна е съдбата 
на скалния орел, който беше 
приет след сигнал на работници, 
ремонтиращи пътя Пещера
Брацигово. Покъсно стана 
ясно, че се касае за млада птица, 
неопитна в летенето. Тя престоя 
повече от месец в Спасителния 
център, където бяха положени 
специални грижи за нейното 
възстановяване и подготовка за 
самостоятелен живот.

Спасителният център работи с 
всички РИОСВ на територията на 
страната не само по отношение на 
приемането на пациенти, но и при 
тяхното освобождаване. Всяко едно 
освобождаване се организира на 
територията на защитена територия 
и винаги след съгласуване със 
съответната РИОСВ, на чиято 
територия тя попада. 

Освобождаването в резерват 

“Купена” беше първата съвмест
на инициатива на Спасителния 
център с РИОСВ – Пазарджик, 
която смятаме да се превърне в 
традиция.

Някълко дни покъсно – на 
28 септември в околностите на 
град Мъглиж беше осъществена 
друга акция. Този път тя беше 
организирана съвместно с 
РИОСВ – Стара Загора. Гости 
на събитието бяха представи
тели на РУГ – Стара Загора, 
доброволци на Зелени Балкани 
и журналисти. На свобода бяха 
пуснати два бухала (Bubo bubo) 
и един обикновен мишелов. 
Бухалите са птици излюпени и 
отгледани в Спасителния център 
в Стара Загора. Те са деветото 

поред и второто за тази година 
поколение на двойката бухали, 
стационарни пациенти на 
Спасителния център. След като в 
началото на януари се излюпиха 
първите две малки, два месеца 
покъсно женската замъти нови 
три яйца. За съжаление две 
седмици покъсно, двудневен 
обилен дъжд наводни гнездото, 
и майката изостави яйцата. За 
огромна радост на всички една 
седмица покъсно женската 
отново се засели в гнездото и 
снесе две яйца. Те бяха успешно 
излюпени и отгледани и вече са 
готови за самостоятелен живот.

Това е рядко срещано поведение 
на птиците от този вид и рядък 
случай в историята на Спасителния 
център, вероятно причинен от 
необичайно високите температури 
през изминалата зима.

Двойката бухали обитава Спа
сителния център вече 10 години и 
е включена в размножителната му 
програма, заедно с други двойки 
птици като: керкенези (Falco tinun-
culus), белоопашати мишелови 
(Buteo rufinus), белоглави лешоя
ди (Gyps fulvus), бели щъркели 
(Cionia ciconia). В програмата 
се включват птици от защитени 
видове с трайни увреждания, 
които сформират двойки, чиито 
поколения биват освобождавани в 
природата.

Надяваме се освободените 
птици да се адаптират успешно в 
новите условия на живот.
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Египетски  лешояди  пос-
тъпиха в Спасителния център

На 18.08.2007г. в Спасителния цен
тър за диви животни на Зелени Балкани 
постъпиха два млади египетски лешояда 
(Neophron percnopterus). Птиците бяха 
намерени и транспортирани от колеги от 
БДЗП от района на Източни Родопи. При 
прегледа направен още същата вечер 
бяха установени патологични изменения 
на кожата и подкожната тъкан в областта 
на клюна при едната и на лявото око 
при другата птица. В съответствие със 
състоянието на птиците бяха взети 
проби от местата на патологията, които 
бяха изпратени за изследване в катедра 
“Заразни болести” на Ветеринарноме
дицинския факултет към Тракийски уни
верситет, град Стара Загора. Паралелно с 
това беше назначено адекватно лечение, 
целящо неразпространението на патоло
гията. При постъпването им общото със
тояние на птиците не беше влошено. 
И двете поемаха охотно храна и вода. 
Малко покъсно обаче състоянието на 
едната птица рязко се влоши. В същото 
време излязоха резултатите от микробио
логичното изследване, които бяха отри
цателни за наличие на микробен причи
нител на измененията.  За съжаление дни 
след това едната птица умря. При аутоп
сията намерихме патологично измене
ние на  белия дроб, чиито проби показаха 
наличие на условно патогенни микро
организми. Упоритото лечение при вто
рата птица обаче даде резултат и тя беше 
излекувана и пренасочена към стацио
нара на Спасителния център.  Малко по
късно и пак със съдействието на колегите 
от БДЗП в Центъра беше приет труп на 
възрастен египетски лешояд. За съжале
ние трупът беше много стар, но все пак 
бяха взети проби за изследване. Пара
лелно с изследването за тежки метали 
проби за токсикологично изследване бяха 
дадени в лабораторията към НВМС  в 
Стара Загора. Резултатите показаха висо
ко ниво на фосфорорганични пестициди. 
Малко покъсно излязоха и резултатите 
от изследванията за тежки метали. Там 
картината също беше много интересна. 
Затруднение създава факта, че за сега 
това е първото в България изследване за 
тежки метали за този вид и няма база за 
сравнение. При запитването ни до колеги 
от други страни, изявени специалисти 
в областта на рехабилитацията на диви 
птици се оказа, че дори в световен мащаб 
данните са недостатъчни. Ето защо ние 
ще продължим с изследванията за тежки 
метали, до натрупването на достатъчно 
материал, който да се използва, като база 
за сравнение в бъдеще.

ЕДС  (EVS)  доброволци 
в Спасителния център  за 
диви животни

Автор: Сашка Витанова
Отговорник за работа с 

доброволци в Спасителния цен
тър

 ЕДС (Европейска Добро
волческа Служба) или EVS 
(European Voluntary Service) 
е втората дейност на програма 
“Младежта в действие 2007 
– 2013” на ЕС. Дейността се 
извършва в чужда държава и дава 
възможност за младежи между 18 
– 30 години веднъж през живота 
си по линия на програмата да 
живеят и работят в друга страна.  
Младите хора могат да направят 
това чрез участието си в кратко
срочен (от 2 седмици до 2 месеца) 
или дългосрочен проект (от 2 
месеца до 1 година) и да получат 
професионална подкрепа, ръко
водство и наставничество по вре
ме на проекта, както и сертификат 
за постигнатото от Европейската 
Комисия в неговия край. Същност 
на дейността е да  опознаеш хора 
от други страни – тяхната култу
ра, традиции, вярвани, да научиш 
друг език и да промениш и обо
гатиш личното си виждане за 
света. Това е безплатно – Европей
ската Комисия покрива всички 
разходи по ЕДС дейността. Ти 
получаваш безплатно пътуване 
до и от домакинската страна, 
безплатно жилище и храна (или 
пък средства за закупуването 

на храна), безплатна езикова 
подготовка, допълнителна помощ 
за специални или допълнителни 
нужди, и ежемесечни джобни 
пари. Приоритети на програмата 
са междукултурният диалог и 
младежите в неравностойно 
положение  – без родител, от беден 
регион, с увреждания..  

 В началото на миналата 
година Спасителният център беше 
одобрен от ДАМС (Държавна 
агенция по младежта и спорта) 
като посрещаща организация по 
програмата. 

През втората половина на сеп
тември пристигнаха първите EVS 
доброволци – Свентйе и Ричард. 
Двамата са от Германия. Момиче
то е на 22 години, а момчето 
– на 20. Живеят в Стара Загора. 
Основно участват в дейността на 
Центъра – цялостната грижа за 
животните, помощ при специали
зирани ветеринарномедицински 
манипулации, поддръжка на база
та и т.н. Проявяват истински енту
сиазъм и желание да навлизат 
все понадълбоко както в същ
ността на рехабилитацията, така 
и в българската култура и действи
телност. 

http://ec.europa.eu/youth/yia/
index_en.html

h t t p : / / eu rodesk .bg /p lug in s /
content/content.php?cat.67

http://ec.europa.eu/youth/pro
gram/sos/hei/hei_en.cfm
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През декември 2007г. Стара 
Загора беше домакин на семинар по 
биологично разнообразие, организи
ран от Министерството на околната 
среда и водите. На семинара присъст
ваха експерти от всички РИОСВ 
от страната, както и представители 
на МОСВ и Зелени Балкани. Целта 
на срещата беше участниците да се 
запознаят с измененията в Закона за 
биологичното разнообразие и новите 
регламенти по CITES конвенцията, 
касаещи опазването на видовете от 
дивата фауна и флора, чрез регули
ране на търговията с тях.

В програмата беше включено и 
посещение на Спасителния център, 
като един от найактивно работещите 
CITES центрове в България.

По време на посещението пред
ставителите на МОСВ и РИОСВ има
ха възможност отново да си припом
нят правилата за оказване на първа 
помощ на бедстващи диви животни, 

принципите на спешната рехабилита
ция, както и елементарните пособия 
за работа с диви животни.

Екипът на Зелени Балкани запозна 
гостите с работата, обновената база 
и новопостъпилите пациенти на 
Спасителния център. Обсъдени бяха 
редица въпроси и бяха взети някои 
решения относно съвместните дей
ности по спасяването на бедстващи 
диви животни.

Международен  ден  на 
доброволеца

Доброволците и добровол
чеството също имат свои ден 
– 5 декември. Той се чества 
за първи път през 1985 г. по 
инициатива на ООН, когато 
световната организация при
канва правителствата и непра
вителствените организации 
във всички страни да изкажат 
уважението и благодарността 
си към доброволците и да 
дадат поголяма гласност на 
дейността им. 

На този ден обществото 
традиционно отдава своята 
почит към хората, които с 
безвъзмездния си труд помагат 
за подобряване на живота на 
уязвимите и нуждаещите се 
от помощ, и състоянието на 
околната среда, като по този 
начин допринасят светът да 
се превърне в едно подобро 
място!

От самото основаване на 
Зелени Балкани, доброволците 
са определящи за облика и 
резултатите постигнати от 
организацията. Независимо 
дали става дума за участие в 
теренните дейности или офис
ежедневието, без добровол
ците Зелени Балкани нямаше 
да са това, което са. 

За това искрено благодарим 
на всички, които през годи
ните ни помагаха с ентусиазъм 
и жертвоготовност и доприне
соха за опазване на природата 
на страната ни. 

Благодарим!

Експерти  от  РИОСВ  на  посещение  в  Спасителния 
център


