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Уважаеми колеги, партньори и доброволци,
Вашата мисия – да съхранявате целостта на природата, да подпомагате баланса и хармонията, е висше проявление на добротворчеството.
НПГВМ “Иван Павлов” винаги е била институция, съпричастна към проявите
на хуманизъм и грижа за околния свят. Десетилетното ни партньорство със „Зелени
Балкани“ показва, че нашите общи цели – да обучим млади и способни хора, се съчетават
успешно и градивно в един реализиран и дълбоко смислен проект.
Много от нашите възпитаници поставят старта на кариерното си развитие
чрез доброволчество при Вас. Практическата работа и удоволствието да работят за
кауза ги въвличат в отговорния процес по опазването на дивите животни в риск. А всяка
добра кауза заслужава да бъде подкрепяна и подпомагана! Именно затова “Зелени Балкани” е добре дошла вече три десетилетия на територията на гимназията. Приемаме
нашето партньорство като естествена възможност за младите ни възпитаници да се
докоснат и до същинската професия, и до нейните ценности – синергията с живата природа. Ползите от упоритостта и дългогодишните Ви усилия са безспорни! Искрено се радвам на успехите и
реализираните Ваши постижения!
Пожелавам Ви активността, с която работите, да се увеличава и нека това вдъхновение да бъде
пример и двигател за подрастващите. Вярвам, че все повече ще срещате разбирането на обществото и
подкрепата на институциите. Ние сме с Вас!
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ТОВА Е НАШАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2018
ПРИЕМ

Приети пациенти по класове животни

Ежедневно в Спасителния център се приемат сигнали. В голямата си част те са свързани с дейността ни, но с увеличаване на популярността на Центъра, зачестяват сигналите
от всякакво природозащитно естество – пожари, гори, посегателство върху дивата природа! Екипът ни се стреми да дава полезни
съвети на всички, които се обръщат към нас!
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Приети пациенти по разреди

д-р Камен Ябълкаров
Директор на НПГВМ “Иван Павлов”
Руско Петров
Ветеринарен лекар,
оперативен управител
на Спасителния център

Ивайло
Клисуров
Управител
на
Спасителния
център

Екип
Това сме
ние:

Иванка Лазарова
Стефка
Ветеринарен
Димитрова
лекар
Ветеринарен
лекар

Христина
Клисурова
Ветеринарен
лекар, P.R.

Йорданка Василева
Експерт
размножаване проект
„Нова надежда за
египетския лешояд“
LIFE16 NAT/BG/000874

Моника Тончева
Ветеринарен
лекар
Николай
Арабаджиев
Поддръжка и
обслужване
Спасителен център
за диви животни

Янко Янков
Координатор
размножаване ловни
соколи, проект
“Завръщане на
ловния сокол в
България”

Стоян Горанов
Сътрудник
размножителна
програма
проект
“Завръщане на
ловния сокол в
България”

Андреана Дичева
Сътрудник
размножителна
програма проект
„Светло бъдеще
за черния лешояд“
LIFE14 NAT/BG/649

Природозащитен статус на постъпилите пациенти
през 2018 година

Пеньо Милев
Ветеринарен
техник

CITES
18,1%

Симеон Марин
Координатор
теренни
дейности
проект
„Завръщане на
ловния сокол в
България“

BONN
15,9%

Мариела
Загорска
Счетоводител
ЗБР 3
29,6%

BERN
31,8%

Милица
Иванова
Сезонен
сътрудник

Величка
Манолова
Сезонен
работник

Дарина
Енева
Сезонен
сътрудник

Общо 1547 е броят на животните в Центъра за 2018 година. Тук спадат приетите в
реанимация, настанените за карантина, излюпените във волиерите ни. Основната част
от тях са животни с висок природозащитен
статус!

Димитър
Славов
Сезонен
работник

Стелян Ябълкаров
Сезонен сътрудник

IUCN
4,5%

Текст: Христина Клисурова; Превод: Яна Андонова; Снимки: Dobidi Photography – Добромира Димитрова-Христова,
Архив ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ; Полиграфическа реализация: НЕО Арт – Силистра;
СНЦ ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ – Стара Загора © 2019
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И тъй като Спасителният център на Зелени Балкани продължава да бъде водещо звено
в областта, пациенти в Центъра се приемат
от цялата страна.
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Динамика на приетите животни по месеци
Приети животни от цялата страна
– по териториално деление
в системата на МОСВ

Пик бележи броя на пациенти в Центъра
през летните месеци и това е свързано с появата на малките на дивите животни. През
2018 най-много за постъпването на пациентите в Центъра са помогнали различни хора, частни лица.
Приети животни от различни институции
и частни лица

Приети животни от цялата страна – по точки на намиране

Обобщени резултати от дейността
на Спасителния център за периода 1992–2018 г.
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Като се има предвид пикът на малки през
пролетта и лятото, най-голям е броят на животните със задоволително клинично състояние по време на приемът им в Центъра!
Брой пациенти по причини за
постъпването им

СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ – Годишен отчет 2018 година

ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Ветеринарните грижи си остават водеща дейност в Спасителния център. Не напразно в половината си екипът е съставен от
ветеринарни лекари, ветеринарни техници и
студенти по ветеринарна медицина. Но ролята на ветеринарните специалисти съвсем
не се ограничава само с лечение и рехабилитация. Те са ангажирани с отглеждане на малките,
профилактични прегледи, аутопсии, както и
обучение на бъдещи ветеринарни специалисти в областта на ветеринарната медицина
за диви животни

През 2018 година Спасителния център стана
дом на 465 диви сирачета, 268 от които
бяха успешно отгледани и освободени в
природата.

Пациенти по видове назначена терапия

Години наред методът на подлагане на
диви сирачета на приемни двойки родители
в Спасителния център се практикува успешно. Понякога, освен семействата на керкенези,
сови, кукумявки, лешояди, обитаващи Спасителния център, на екипа се налага да прибягва
до „помощта“ на диви птичи семейства, като
синигери, врабчета, лястовици.

Състояние на
приетите пациенти

РАЗМНОЖИТЕЛНА ПРОГРАМА
Друго направление от дейността на Центъра е размножителната програма, в която са
включени четири вида лешояда, забулени сови,
керкенези, кукумявки, белошипи ветрушки,
ловни соколи, царски орли, които освен собс-
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твените си малки – поемат и голяма част от
грижата за дивите сирачета, постъпили при
нас. ДВойката царски орли отново снесоха две
яйца, които пак се оказаха неоплодени. И така,
през 2018 година в Центъра имаме излюпени
общо 105 бебета, 87 от които са освободени
след това в природата.
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Пациенти по резултати от лечението за 2018 г.

Общо 1547 са животните в Центъра. 875
от тях бяха освободени в природата, като,
естествено, при определяне на мястото, се
съобразихме с изискванията на всеки вид. А излюпеното в Центъра брадато лешоядче, дори
напусна пределите на родината и бе освободено в Андалусия, Испания.
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ПРОГРАМИ ЗА ПОВТОРНО
ВРЪЩАНЕ НА ВИДОВЕ
Белошипа ветрушка
От 25 двойки белошипи ветрушки в Спасителния център, бяха излюпени 47 малки. Голяма част от тях бяха освободени в района
на Спасителния център, посредством специализирана адаптационна волиера. Останалите
малки бяха освободени в село Левка, Защитена
зона “Сакар”, в Модула за адаптация на проект
„Възстановяване на белошипата ветрушка“,
LIFE11 NAT/BG/360.

Ловен сокол
От 10 двойки през 2018 година, шест снесоха 29 яйца, от които бяха излюпени общо
седем малки. Шест от тях освободихме посредством адаптационни волиери в покрайнините на село Малко Кадиево, Старозагорско. За
пръв път от началото на програмата имахме
толкова голям брой яйца, 22 от които обаче
заради лошото (почти зимно) време през април 2018 – измръзнаха.

Карта с районите на освобождаване през 2018 г.

Големи лешояди
В рамките на проект „Светло бъдеще за
черния лешояд“ LIFE14 NAT/BG/649 през вратите на Спасителния център, определен по проекта като място за карантина на птиците,
преминаха 17 черни лешояда, а общо 11 белоглави бяха приети по различни причини – за карантина, за лечение или за волиерно отглеждане.
Двойката черни лешояди в Центъра се сдоби с
яйце, което, за съжаление, се оказа неоплодено,
а двойката белоглави доизмътиха яйце на диви
родители от Кресненския пролом.

Графика с брой освободени животни по райони.

Египетски лешояд
От лятото на 2017 г. Спасителният център на Зелени Балкани е част от проект
“Нова надежда за египетския лешояд” LIFE16
NAT/BG/000874, в който сме партньори, заедно с още 14 страни по пътя на миграцията на
египетските лешояди. През 2018, вече можем
да се похвалим с първото излюпено малко египетско лешоядче в Центъра!
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КАМПАНИИ
Над 4 000 деца и ученици посетиха Центъра през 2018 година. Отделно екипът ни
посети над 40 събития, детски градини, училища, университети, където разказахме за дейността ни. Наред с това имахме и множество
официални посещения на представители на
местната и националната власт, министерства, национални и международни партньори
на Зелени Балкани. Сред посетителите ни бяха
и посланикът на САЩ и Конфедерация Швейцария в България.
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ОБУЧЕНИЯ И ПРАКТИКИ
И през 2018 година Центъра бе партньор
на Министерството на образованието и науката по проект „Студентски практики“.
По време на нашето участие в него, над 70
студенти, предимно от Тракийски универси-

тет в Стара Загора, преминаха на практика
при нас. А през лятото имахме и младежи от
НПГВМ „И.Павлов“ на производствена практика, както и студенти по ветеринарна медицина, провеждащи задължителния си летен стаж
в амбулаторията на Центъра.

През 2018 г. продължи и дарителската
кампания на Спасителния център. Благодарим
на всички, които повярваха в нас и ни помогнаха!

МАТЕРИАЛНА БАЗА,
СТРОИТЕЛСТВО И
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ДОБРОВОЛЧЕСТВО
Доброволчеството винаги е било основната движеща сила на Спасителния център. Доброволците внасят не само колорит и цвят в
ежедневните дейности, но и са мотиватори,
инициатори и вдъхновители за екипа. За всичко това им благодарим!
Алиан Вълчев, Петър Петров, Милица
Иванова, Вили Манолова, Божидар Джапунов,
Даниел Христов, Цветан Терзийски, Димитър
Иванов, Тошко Тодоров, Георги Желев,
Кристина Николова, Яна Андонова, Траян
Василев, Станислав Алексов, Илиян Иванов,
Рослан Маринов, Стиляна Чернева, Евгени
Петров, Симеон Петров, Дейвид Вълчев,
Стелиана Стамова, Ива-Мария Кръстева,
Борислава Петрова, Мария Димитрова, доц.
Галина Симеонова, доц. Цветан Чапръзов,
доц. Звезделина Киркова, Нели Григорова,
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д-р Любка Копанова, д-р Манол Карадаев, д-р
Койчо Коев, Въло Вълов, Татяна Кръстанова,
Корнелия Христова, Стилиан Атанасов,
Иванела Иванова, Стефан Пеев, Десислава
Великова, София Дерилова, Лили Иванов,
Зорница Христова, Галя Иванова, Мериан
Стойкова, Ива Пейчева, Александрина
Александрова, Ралица Кандилова, Атанас
Кандилов, Димитър Иванов, Елизабет Фери,
Ивона Христова, Антоний Гочев, Донка
Бонева, Златиста Петрова, Саня Илиева,
Тереза Тончева, Михаела Смиленова, Виктор
Стоянов, Жанет Добчева, Божидара Иванова,
Явор Иванов, Габриела Манева, Мартин
Славчев, Милена Бахчевикова, Валентина
Христова, Димитър Димитров, Мартин
Иванов.
Два скаутски лагера с младежи от Белгия
и Франция, също, бяха част от екипа ни през
лятото на 2018 г.

Различни са съоръженията в Спасителния
център и всички те имат нужда от поддръжка и стопанисване – адаптационни волиери,
специализирани помещения, клетки… Общо 65
са само волиерите, имаме, също, девет адап-

тационни волиери (тип “хак”) за освобождаване на малки птици в Центъра и четири извън
територията му, 17 различни помещения за
обслужване на Центъра, два басейна, 23 къщички за диви белошипи ветрушки и двор от 14
декара, разделен между две бази. Общо над 200
са камерите за видеонаблюдение, монтирани
и поддържани единствено от екипа ни
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ЦЕНТЪРЪТ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ МУ
Освен в Центъра, екипът ни се включва и
в различни дейности „на терен“, като монтаж
на адаптационни волиери, наблюдение на птици. Особено горди сме с факта, че през 2018
успешно приключи сагата с конфискуваните
във Видин още през 2010 година два ястребови
орела, предмет на нелегална търговия. Птиците бяха изпратени в центъра на нашите приятели от GREFA, Испания и това бе първата
им стъпка към свободата!
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МЕДИИТЕ ЗА НАС
През 2018 година присъствахме в
медийното пространство в над 100 статии,
репортажи и новини в различни местни и
национални, електронни и печатни издания.

ФИНАНСИРАНЕ
Приходи, привлечени
в Спасителния център
за 2018 г. лв/€:
397 495,89 лв./203 322,71 €

ДАРИТЕЛСТВО
Благодарим на всички, които ни помогнаха, дарявайки средства за ранените диви животни:
Дриймикс ООД, Контур Глобал, Марица Изток
3, Павел Кунчев – Фондация TimeHeroes, Anke
Bentler, Britta Kohl, Benjamin Henrich, Dennis
Lübker, Ewa Głogowska, Hella Reiter, Grit Silcher,
Holger Falck, Ines Müller, Jutta Sötje, Marianne
Sjørslev, Marion Gorzny, Melanie Preis, Monika
Baumgartl, Monika Büchel, Patricia Waechter,
Patricia Weber de Vaca, Pieter Dijk, Raffaella
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Valmassoni, Regina Kolls, Sabine Dahlhaus, Sabine
Gotzes, Sascha Lerbs, Siglinde Sadlowski, Verena
Matthes, Yaron Malkowsky, Анка Радева Балкан,
Биляна Мирчева, Божидар Александров, Валери Василев, Вероника Статкова, Георги Красимиров, Господин Господинов, Евдокия Жекова,
Иван Тодоров, Лили Манчева, Людмила Атанасова, Николай Делчев, Николай Пламенов
Зантов, Стелиана Стоянова, Тихомир Костадинов, Тодор Анев, Цветелина Камова, Юлиана Георгиева, служителите на Контур Глобал
Марица Изток 3, участници в кампанията за
дарителство по ведомост.

Разходи на Спасителния център
за 2018 г. по категории
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СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ – Годишен отчет 2018 година

ПАРТНЬОРИ
Благодарим на всички наши приятели и партньори през 2018 година!

Министерство на околната среда
и водите
Предприятие за управление на
дейностите по опазване на
околната среда

Тракийски университет
Стара Загора

Национална професионална
гимназия по ветеринарна медицина
“И. Павлов“
Стара Загора

Фондация „Помощ за
благотворителността в България”

Програма LIFE+
на Европейската общност (EU)

Общоевропейска екологична
мрежа НАТУРА 2000

Община Прага

Зоопарк Прага

Проект “Ученически и студентски
практики“
Министерство на
образованието и науката

Toner Stream

КонтурГлобал

Застрахователно акционерно
дружество „Армеец”

„КЛИМА – Д” Харманли
Фонд за европейско природно
наследство ЕВРОНАТУР – Германия
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Stichting Wildlife

Фондация за опазване
на лешоядите (VCF)

