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 ПРИЕМ 
 2019 година бе годината с най-много запи-
сани животни в Спасителния център за диви 
животни на Зелени Балкани от създаването му 
до сега! Техният брой достигна 1809, като в 
това число освен пациентите от реанимация 
се включват и всички излюпени малки в преде-
лите на Центъра и животните, постъпили в 
рамките на реинтродукционните ни програ-
ми.

ТОВА Е НАШАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2019

Приети пациенти по класове животни

AVES – 1621

MAM
MALIA

 – 13
3

REPTILIA – 54

Приети пациенти по разреди

Природозащитен статус на постъпилите пациенти 
през 2019 година

ЗБР 3
26,3%

IUCN
6,4%

CITES
16,6%

BONN
19%

BERN
31,7%
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 Екип
 Това сме ние:

Андреана Дичева
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Сезонен сътрудник

Димитър 
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BG/000874

 Уважаеми добротворци на Спасителен център „Зелени Балкани“,
 Поздравявам Ви за неуморната Ви работа през 2019-та година и висо-
ките резултати, с които сте надминали себе си! С дейността си Вие давате 
пример не само затова как да съхраним редки видове диви животни и се стре-
мите да опазите генофонда в световен мащаб, но и затова, че ветеринарната 
медицина е полезна и приложна извън пределите на клиниките за домашни жи-
вотни. Гордеем се с Вас, защото освен наши партньори, голяма част от Вас са 
и възпитаници на Тракийски университет - Стара Загора, а нашите студенти 
имат възможност да се докоснат до света на дивите животни на територия-
та на Спасителния център.
 Уверявам Ви, че нашето дългогодишно партньорство ще продължи и 
занапред, като то ще бъде надграждано с още редица благородни инициативи 

в опазването на редките видове животни, в доброволческата помощ от нашите студенти и 
възможностите за практическа подготовка!
 Продължавайте да творите чудеса и да подарявате добро на природата! Ние от Тракийски 
университет винаги ще сме до Вас!

Доц. д-р Добри Ярков
Ректор на Тракийски университет – Стара Загора

Текст: Христина Клисурова; Превод: Миглена Михнева; Снимки: Dobidi Photography – Добромира Димитрова-Христова,
 Архив ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ; Полиграфическа реализация: НЕО Арт – Силистра;

СНЦ “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ – Стара Загора” © 2020
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Доц. 
д-р Цветан 

Чапръзов
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експерт

Димитър Тодоров
Сезонен сътрудник
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Приети животни от цялата страна – по точки на намиране  Пикът в приема на пациенти е през лет-
ните месеци, но като тази година е завишен 
и приемът през есенно-зимните месеци, дви-
жещ се в границите от 50–100 броя на месец!

Приети животни от различни институции 
и частни лица

Динамика на приетите животни по месеци

Обобщени резултати от дейността 
на Спасителния център за периода 1992–2019 г.

 С натрупания опит и наличната инфра-
структура, Спасителният център за диви жи-
вотни на Зелени Балкани продължава да бъде 
водещо звено в областта, а пациенти в Цен-
търа се приемат от цялата страна.

Приети животни от цялата страна 
– по териториално деление 
в системата на МОСВ

 През 2019 най-много за постъпването на 
пациентите в Центъра са помогнали различни 
хора, частни лица. Те са съдействали посредс-
твом подаване на сигнали или транспорт на 
животните до вратите на Центъра.
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 Като се има предвид пикът на малките, 
излюпени в Центъра или диви сирачета, от-
глеждани в бебешкия ни сектор през пролет-
та и лятото, то не е изненада, че най-голям е 
броя на животните със задоволително клинич-
но състояние по време на записването им в 
регистъра на Центъра!

Състояние на приетите пациенти

Брой пациенти по причини за 
постъпването им

 ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
 През 2019 година ветеринарните специа-
листи на Центъра са извършили общо 59 опе-
рации, от които остеосинтезите са 24, ам-
путациите са 34, а операциите на стомах и 
гуша – две. В следствие на това, два са освобо-
дените пациенти, а 25 са тези, които са оста-
нали за волиерно отглеждане или са пренасоче-
ни към зоопаркове или Спасителни центрове 
извън страната. Освен по хирургичен път, 
нараняванията на костите могат да зараст-
ват и под превръзка. Така, именно, успяхме да 
излекуваме и освободим общо 44 пациента на 
Центъра.

 През 2019 година Спасителния център 
стана дом на 656 диви сирачета, 358 от 
които бяха успешно отгледани и освободени в 
природата.

Пациенти по видове назначена терапия

 И тази година, с все така отлични резул-
тати, продължихме да прилагаме методът на 
подлагане на диви сирачета на приемни двойки 
родители в Спасителния център. Понякога, ос-
вен семействата на керкенези, сови, кукумявки, 
лешояди, обитаващи Спасителния център, на 
екипа се налага да прибягва и до „помощта“ на 
диви птичи семейства, като ситигери, враб-
чета, лястовици.

 РАЗМНОЖИТЕЛНА ПРОГРАМА
 В размножителната програма на Центъ-
ра са включени четири вида лешояда, забулени 
сови, керкенези, кукумявки, белошипи ветруш-
ки, ловни соколи, царски орли, египетски лешо-
яди, които освен собствените си малки, също 

така, осиновяват и голяма част от приетите 
диви сирачета, като поемат и голяма част от 
грижата по тях. И така през 2019 година в Цен-
търа имаме излюпени общо 213 птици, като 
185 от тях са освободени в природата.
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 РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА 
 СПАСИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА 2019 г.
 От общо 1809 регистрирани през 2019 го-
дина животни, 936 бяха освободени в природа-
та, като, естествено, при определяне на мяс-
тото, се съобразихме с изискванията на всеки 
вид.

ЛЕТАЛЕН31%

ПРЕНАСОЧЕН 4%

ОСВОБОДЕН
52,2%

ЕВТАН
АЗИ

Я 7,7%

ВОЛИЕРНО ОТГЛЕЖДАНЕ 4,6%

край гр. Сливен

парк Бедечка
м. Дъбрава

Кремиковски манастир

край с. Левка край с. Мустрак

Източни Родопи

край и в гр.Стара Загора
край Тракийски у-т

конна база Ст. Загора край eз. Вая

ез. Загорка
край х. Дълбоки

Аязмото

Самарско знаме

       край 
гр. Димитровград

край гр. Котел

Деветашка пещера

Старозагорски бани
ПП “Българка”

край 
гр. Бургас

Зоопарк Плевен

край 
гр. Пловдив

край
гр. Гълъбово

гр. Маджарово

край Спасителния ц-р
край гр. Карлово

край с. Баня

край гр. Калофер
гр. Казанлък

край с. Малко Кадиево

с. Малка Верея

край с. Загоре

  край
гр. Елхово

яз. Овчарица
край с. Д. Атанасово

край с. Змейово

край с. Подслон

край с. Ягода

край
с. Опан

край с. Българево
гр. Монтана

Врачански балкан

Витоша планина
гр. София

край с. Поточница

край с. Кравино
край с. Белозем

яз. Искрица

яз. Тополница

Карта с районите на освобождаване през 2019 г.

Пациенти по резултати от лечението за 2019 г.
 ПРОГРАМИ ЗА ПОВТОРНО 
 ВРЪЩАНЕ НА ВИДОВЕ

 Белошипа ветрушка

 От 14 двойки белошипи ветрушки в Спаси-
телния център, бяха излюпени 54 малки. 43 от 
тях бяха освободени в района на Спасителния 
център, посредством специализирана адапта-
ционна волиера, а останалите бяха пренасоче-
ни за попълване на размножителното ято в 
Центъра.

 Ловен сокол

 За ловните соколи в Спасителния център 
годината не бе особено добра! От пет двой-
ки през 2019 бяха снесени общо 23 яйца, от тях 
успешно се излюпиха 10 малки, две от които 
оставени за размножаване, а останалите осем 
освободени. И тази година използвахме адап-
тационни волиери в покрайнините на село 
Малко Кадиево, Старозагорско. 

 Големи лешояди

 В рамките на проект „Светло бъдеще за 
черния лешояд“ LIFE14 NAT/BG/649, 20 черни ле-
шояда минаха през центъра, шест от които 
за рехабилитация и лечение, а останалите, за 
период на карантина, като новопостъпили по 

програмата за реинтродукция. От белогла-
вите лешояди, общо 13 са постъпили за лече-
ние и карантина в центъра. Четири от тях 
са дарение за българската природа, излюпени 
в зоопаркове в Чехия и Германия. И двойката 
белоглави лешояди, както и тази на черните в 
Центъра имаха по едно неоплодено яйце. 

 Египетски лешояд

 Тази година, за пръв път, в Центъра имах-
ме две размножаващи се двойки египетски 
лешояди. Това стана благодарение на зоопарк 
Прага. Тези двойки излюпиха общо четири мал-

ки, две от които бяха освободени в рамките 
на проект „Нова надежда за египетския лешо-
яд“, едно остана за отложеното освобождава-
не през следващата година и едно умря още в 
ранна възраст!

Графика с брой освободени животни по райони.

РАЗМНОЖИТЕЛНА П-МА 0,7%
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 КАМПАНИИ
 Над 3 000 човека, повечето от които деца 
и ученици, посетиха Центъра през 2019 година.  
Отделно екипът ни посети над 40 събития, 
детски градини, училища, университети, къде-
то разказахме за дейността ни. Наред с това 
имахме и множество официални посещения на 
представители на местната и националната 
власт, министерства, национални и междуна-
родни партньори на Зелени Балкани.

 ДОБРОВОЛЧЕСТВО
 Доброволчеството винаги е било основна-
та движеща сила на Спасителния център. Доб-
роволците внасят не само колорит и цвят в 
ежедневните дейности, но и са мотиватори, 
инициатори и вдъхновители за екипа. За всич-
ко това им благодарим!

 Стилиан Атанасов, Татяна Кръстанова, 
Теодор Георгиев, Мартин Вулев, Краси Колева, 
Александър Сайф, Pheng Tiang, Matty Andersen, 
Борислав Вучков, Деси Слава Иванова, София 
Георгиева, Сияна Стоева, Елисавета Върбано-
ва, Д-р Божидар Кирилов, Евморфия Иванова, 
Виктор Дечев, Божидара Иванова, Иванела 
Иванова, Екатерина Кирилова, Марти Ива-
нов, Робърт Паров, Димитър Тодоров, Анто-
ния Вълкова, Калина Косева, Женя Желязкова, 
Паола Димитрова, Romane Monnet, Lukas 
Berthelot, Cecile Asselin, Alice Ollivar, Яна Андо-
нова, Симеон Петров, Николай Иванов, Ев-
гени Петров, Дейвид Вълчев, Стелиана Ста-
мова, Димитър Митев, Габриела Грандокова, 
Ния Димитрова, Калин Тодоров, Калоян Лаза-
ров, Тихомир Тодоров, Душко Душков, Георги 
Рашев, Семен Тарапата, Юлия Александрова, 
Божидар Джапунов, Станислав Алексов, Елена 
Гоподинова, Андрей Тонев, Миглена Михнева, 
Елена Бабачева, Нели Цанкова, Руска Игорова, 
Валентин Петров, Мария Димитрова, Ата-
нас Атанасов, Анна Митева, Надежда Георги-
ева, Иван Прокопиев, Траян Василев, Джесика 
Макензи, Деница Петкова, Вилиян Чочев, Али-
ан Вълчев, Илиян Илиев, Петя Димова. 

 ОБУЧЕНИЯ И ПРАКТИКИ
 И през 2019 година Центъра бе партньор 
на Министерството на образованието и на-
уката по проект „Студентски практики“. По 
време на нашето участие в него, над 70 сту-
дента от Ветеринарномедицинския, Аграрния 
и Стопанския факултет на Тракийски универ-
ситет – Стара Загора, преминаха на практика 
при нас. А през лятото имахме и 38 ученика 
от НПГВМ „И.Павлов“ на производствена прак-
тика, както и трима студенти по ветери-
нарна медицина, провеждащи задължителния 
си летен стаж в амбулаторията на Центъра.

 МАТЕРИАЛНА БАЗА,
 СТРОИТЕЛСТВО И 
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
 На площ от 14 декара са разположени над 
75 съоръжения, 17 помещения и два басейна за 
водолюбиви птици. Нуждите на Центъра се 
обслужват от две бази, разположени влизост 
една до друга и условно разделени на Рехабили-
тационна и Размножителна част.
 Над 200 са камерите за видеонаблюдение, 
монтирани и поддържани единствено от еки-
па ни.
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 МЕДИИТЕ ЗА НАС
 През 2019 година присъствахме в 
медийното пространство в 637 пъти в 

множества статии, репортажи и новини в 
различни местни, национални, електронни и 
печатни издания.

 ФИНАНСИРАНЕ
Приходи, привлечени 
в Спасителния център 
за 2019 г. лв/€: 
403 681,67 лв./206 486,79 €

Разходи на Спасителния център 
за 2019 г. по категории

 ЦЕНТЪРЪТ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ МУ
 Дейностите на терен са пряко свързани 
с работата на Спасителния център. Те вклю-
чват освобождаването чрез адаптационни 
волиери на птици излюпени и/или отгледани 
при нас. Участието ни в дейностите по ре-
интродукция на египетския лешояд в Източ-
ни Родопи и района на Провадийското плато, 
съдействието на екипа ни в дейностите за 
черния лешояд в Източни Родопи и ПП „Сини-
те камъни“ и дейността на Зелени Балкани в 
европейското село на белия щъркел – Белозем.

 ДАРИТЕЛСТВО
 През 2019та продължи и дарителската 
кампания на Спасителния център. Благодарим 
на всички, които повярваха в нас и ни помогна-
ха!
 Благодарим на всички, които ни помогна-
ха, дарявайки средства за ранените диви жи-
вотни:
Юлиана Георгиева, Нина Вутова, М. Д. Колева-
Шуерм, Юлия Зарева, Дарителите в кампани-
ите на Фондация помощ за благотворител-
ността в България “Колкото повече толкова 
повече и DMS”, Юлиана Георгиева, Ирина Пла-
менова Димитрова, Владимир Сълов, Цве-
телина Загорска, Ралица Великова, Ивайла 
Златанова, Лилия Тодоров, Емилия Тодорова, 

“Дорис Травел” ООД, Дарина Делчева, Стефка 
Тодорова, Емилия Петрова, Жанета Иванова 
Илиева, Нели Здравкова, Мирослава Олегова, 
КонтурГлобал, Михаела Петрова Петрова, 
Костадин Атанасов, Кристина Юлиянова, 
Цветелин Иванов Андреев, Надежда Божида-
рова, Ирен Владкова Топалова, Веселина Ата-
насова, Кристиян Пламенов, Диана Раденко-
ва, Даниела Грозева Тахова, Ралица Георгиева, 
Грозданка Русева Стамова, Лилия Тодорова 
Карамфилова, служителите на Контур Глобал 
Марица Изток 3 (участници в кампанията 
за дарителство по ведомост), служители, 
родители и ученици на Британика “Севасто-
пол“, както и посетителите, дарили средс-
тва в касичките на Спасителния център.
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 ПАРТНЬОРИ
 Благодарим на всички наши приятели и партньори през 2019 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

Фонд за европейско природно
наследство ЕВРОНАТУР – Германия

Фондация за опазване 
на лешоядите (VCF)

Mohamed Bin Zayed
Raptor Conservation Fund

Община Прага

Зоопарк Прага

Проект “Ученически и студентски 
практики“

Министерство на 
образованието и науката

Toner Stream 

КонтурГлобал

Застрахователно акционерно 
дружество „Армеец”

„КЛИМА – Д” Харманли

„БУЛАГРО 97” АД

Stichting Wildlife

Swarovski Optik

Chomutov Zoo

Richard Faust Zentrum 


