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Êðàòêî ïðåäñòàâÿíå

Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí öåíòúð ïî
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò
Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà
Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

Идеята за създаване на специализирана клиника за
пострадали диви животни възниква в периода 1990–1993 г. от
симпатизанти и основатели на “Зелени Балкани”. По-късно,
в периода 1994–1995 г., Центърът е вече факт и се развива
като специализирано звено от дейността на “Зелени Балкани”,
свързано с рехабилитация, лечение, възстановяване и връщане
в природата на бедстващи, редки и застрашени от изчезване
диви животни.
На този етап, на площ от 6300 м2 са изградени повече
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от 50 съоръжения за рехабилитация, лечение, размножаване и
отглеждане на редки видове — 1100 м2 волиери, ветеринарна
амбулатория, обслужващи помещения, помещения за разлитане
и възстановителна терапия.
Базата и първоначалните съоръжения са предоставени от
Техникума по Ветеринарна Медицина — Стара Загора и Тракийски
Университет - Стара Загора. В изграждането и развитието на
Центъра са включени повече от 250 доброволни сътрудници
на “Зелени Балкани” от цялата страна. Специализираната
ветеринарна помощ се осъществява със съдействието на
“Ветеринарни клиники Д-р Цеков” и “Тракийски Университет –
Стара Загора”.

Îñíîâíèòå íàïðàâëåíèÿ,
ïî êîèòî ðàáîòè Öåíòúðúò ñà:
Лечение и възстановяване на бедстващи индивиди
от редки видове и връщането им в природата
Осигуряване на материална база за приютяване
на конфискувани редки животни от българската фауна
обект на незаконна търговия
Размножаване на редки хищни птици с трайни
увреждания, които не могат да бъдат върнати в природата
Развитие на програми за реинтродукция и
подпомагане на популацията на следните видове: брадат
лешояд, царски орел, черен лешояд и белошипа ветрушка
Образователни екологични младежки програми

Ïîñòèãíàòè ðåçóëòàòè
Годишно в Центъра постъпват около 400 - 600
нуждаещи се от помощ диви животни. Повече от 30-40 % от
тях се връщат успешно в дивата природа. Между тях са и
видове с висок природозащитен статус като орли, лешояди,
соколи, чапли, пеликани, щъркели и много други.
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Îò÷åò çà äåéíîñòòà íà

Ñïàñèòåëíèÿ öåíòúð
çà äèâè æèâîòíè
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Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

ÿíóàðè - äåêåìâðè
2007

За периода януари-декември 2007 г. в Центъра са
постъпили 399 бедстващи и ранени животни от 60 вида,
принадлежащи към 3 класа - /Птици, Бозайници и Влечуги/.
Най-многобройни са представителите на птиците
от

10

разреда

(Пеликаноподобни,

Соколоподобни,

Совоподобни,

Синявицоподобни,

Щъркелоподобни,
Бързолетоподобни,

Врабчоподобни,

Кокошоподобни,

Кълвачоподобни, Козодоевоподобни), следват бозайниците
от 3 разреда (Насекомоядни, Прилепи, Хищници) и влечугите,
представени от 2 разред (Костенурки и Люспести).

Приети пациенти по класов е

MAMMALIA; 6

REPTILES; 6

AVES; 387

Приети пациенти от клас птици по разред
140
115

120

104
100
78
80

60

32

40

20

31
15

8
1

1

1

AVES

2

Testudines

Strigiformes

Passeriformes

Falconiformes

Cuculiformes

Coraciiformes

Ciconiiformes

Caprimulgiformes

Apodiformes

0

Anseriformes
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Сигналите за бедстващи животни се получават почти
ежедневно от цялата страна. Най-често това става на горещия
телефон на Центъра. В други случаи пациенти се донасят и
на място в спасителната клиника.
Екипът на Центъра е изградил мрежа от доброволни
сътрудници в повече от 40 населени места из цялата страна.
Тези хора приемат сигнали на местно ниво и съдействат за
изпращането на пострадалите животни.
През последните 5 години при сигналите съдействат и
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специализираните звена на МОСВ, НУГ, МВР и различни
Общини.

След всяка изминала година от дейността на Центъра
се увеличава и броят на хората и институциите, изпращащи
бедстващи животни до Стара Загора. За момента техният
брой е повече от 120!

Приети животни от различни институции и лица

дъ ржавни институции
5%

НПО
7%

РИОСВ
21%

частни лица
67%

При по-тежки случаи, огнестрелни рани или обилни
кръвоизливи специалисти от Центъра дават първоначални
указания за стабилизиране на пациента на място. В
градовете Казанлък, Бургас и Хасково, със съдействието
на “Ветеринарни Клиники Д-р Цеков”, животните биват
пренасочвани към изградените от фирмата ветеринарни
кабинети, където получават квалифицирана първа помощ
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преди транспортирането им до Стара Загора.

Ñïèñúê íà ëèöàòà è èíñòèòóöèèòå
èçïðàòèëè æèâîòíè
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Birdet Vulture Fondation
WWF Dadia
Алдо Касабов
Александър Александров
Александър Филипов
Александър Халев
Ана Димитрова
Ангел Ангелов
Ангел Колев
Антония Манчева
Антония Петрова
Атанас Петров
Баласка Държавова
БДЗП
Божидар Димитров
Божидар Николов
Валентин Иванов
Ваня Бенковска
Виктор Антонов
ВМФ Катедра "Хирургия"
Галин Желев
Георги Герджиков
Георги Даскалов
Георги Драгиев
Георги Иванов
Георги Стоянов
Господин Господинов
ДДС Тунджа
Денка Илиева
Детелин Кънчев
Деян Георгиев
Димитрина Христова
Димитър Марков
Димитър Попов
Димитър Рагьов
Димитър Янчев
Директор НИИГО
Диян Милчев
Диян Петков
Дияна Герогиева
ДЛ Велинград
Донка Колева
Д-р Димитров
д-р Иван Тодоров
Д-р Матев
Д-р Радослав Михайлов
Д-р Ралица Топчева
Д-р Слави Цеков
Ева Тодорова
Евгени Гетов
Екатерина Василева
Елена Филипова
Елза Балджиян
Емилия Драганешева
Живко Павлов
Здравка Димитрова
Зоомагазин "Лъки"
Зоопарк Варна
Зоопарк Габрово
Зоопарк Стара Загора
Ивайло Иванов
Иван Динев
Иван Иванов
Иванка Куртева
Ивелин Атанасов
Ивелина Дилянова
Ивета Харалампиева
Иво Урумов
Излюпено в ЦРРРВ
Илиян Илиев
инж. Дойчин Кухтев
инж. Мария Станева
Калина Лукова
Катя Попова
Кети Стоянова
Кирил Капустин
Кирил Стоянов
Клиника Аксис
Клиника Анимус
Клиника Вита Вери
Клиника ПроВет
Клиника Феникс
Кмет с. Белозем
Кмет с. Ковачево
Кольо Иванов
Колю Тепелиев
Красимира Бакова

2
1
1
1
2
1
2
1
1
3
1
1
1
15
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
8
1
1
1
1

Кристина Делева
Лъчезар Томов
Любомир Пеев
Максим Къдрев
Маргарита Вълкова
Маргарита Светославова
Мариана Димитрова
Марин Петров
Мария Бъчварова
Мария Пеева
Марияна Минчева
Милена Добринова
Милена Иванова
Милена Симеонова
Мирослав Савчев
Митко Страмски
Михаела Кръстева
Михаил Иванов
Михаил Михайлов
Недка Халачева
Недялка Найденова
Неизвестно
Никола Николов
Николай Ангелов
Николай Даскалов
Николай Мартинов
Нина Димитрова
НП Централен Балкан
Пейчо Денев
Пеньо Пенев
Петър Иванов
Петър Насков
Петър Неделчев
Пламен Куртев
Пламен Петков
ПП Сините камъни
ПП Странджа
РВМС Кърджали
РИОСВ Благоевград
РИОСВ Бургас
РИОСВ Велико Търново
РИОСВ Враца
РИОСВ Монтана
РИОСВ Пазарджик
РИОСВ Плевен
РИОСВ Пловдив
РИОСВ Русе
РИОСВ Смолян
РИОСВ София
РИОСВ Стара Загора
РИОСВ Хасково
Росица Иванова
Румен Димитров
Румен Пенчев
Румяна Димитрова
Светла Иванова
Служители на СОД Технопол
Снежана Милчева
Стаменка Георгиева
Станимир Стамов
Стефка Манчева
Стоян Чаушев
Татяна Николова
Теодора Паунова
Тинка Петкова
Тодор Делев
Тодор Митков
Тодор Тодоров
Хари Апостолов
Христина Генчева
Христо Дановски
Христо Христов
Цанко Илиев
Цветанка Петрова
Цеко Иванов
Цецка Иванова
Юлиана Стамова
Юлиян Кузманов
Явор Комитов
Яна Гочева
Яна Петрова
Янчо Янков
Доброволци на Зелени Балкани

1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
85
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
7
8
5
6
5
3
2
10
1
8
3
25
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
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Ïðèåòè æèâîòíè ïî àäìèíèñòðàòèâíî
äåëåíèå íà ÐÈÎÑÂ â Áúëãàðèÿ
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брой
животни
2
22
7
13
7
9
7
3
71
15
1
46
155
39
1

РИОСВ
Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Враца
Монтана
Пазарджик
Плевен
Пловдив
Русе
Смолян
София
Стара Загора
Хасково
Шумен

Графика в проценти от различните
РИОСВ в страната

Хасково
10%

Шумен
0% Благоевград
1% Бургас
6%

Стара Загора
38%

Варна
2%
Велико Търново
3%
Враца
2%
Монтана
2%
Пазарджик
2%
Плевен
1%

Пловдив
17%
София
12%
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Смолян Русе
0% 4%

Ïðèåòè æèâîòíè îò öÿëàòà ñòðàíà
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ïî òåðèòîðèàëíî äåëåíèå â ñèñòåìàòà íà
ÌÎÑÂ

ïî òî÷êè íà íàìèðàíå
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Ïðèðîäîçàùèòåí ñòàòóñ
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Основната част от постъпващите пациенти са животни
с висок консервационен статус.
Почти всички приети животни фигурират в Приложение
3 на Закона за биологичното разнообразие и Бернската
конвенция. Част от видовете са включени също в конвенциите
CITES, BONN и Световния Червен Списък на IUCN.
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Природозащитен статус
Международен съюз
за опазване на природата и
природните ресурси

BONN
13%

CITES
20%

Конвенция за опазване на
дивата европейска флора
и фауна и природните
местообитания (Бернска)

ЗБР 3
32%
BERN
34%

Конвенция за опазване на
мигриращите видове диви
животни (Бонска)

IUCN
1%

По-голям брой от пострадалите животни постъпват
през летния сезон /в периода юни–август/ и зимния сезон /в
Конвенцията по
международната търговия
със застрашени видове
от дивата фауна и флора
(CITES)

периода октомври–януари/. Средната честота на приемани
пациенти е около 3–4 животни дневно. Тези пикове, както и
в предходни години, съвпадат с размножителния период на
птиците и откриването на ловния сезон за дребен местен и
прелетен дивеч в края на календарната година.
Основният брой пациенти от тези пикови приемания
са най-вече млади неоптини индивиди отпаднали в гнездовия
период.
Динамика на приетите животни по месеци
90
84
80
66
70
64
60
51
50

40
16
30
17

16

21

24
16

20
11

13

февруари

март

10

7

0
януари

април

май

юни

юли

август

септември октомври

ноември

декември
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По отношение на причините за постъпване в Центъра,
от общо 399 животни най-голям е броят на малките птици,
паднали

от

гнездата

през

гнездовия

период.

Следват

простреляните животни, конфискуваните, инцидентите с
превозни средства, птици отпаднали при първоначалните
опити за летене и сблъсъци с далекопроводи.
Най-често животните приемани в Центъра са в
много лошо състояние, с огнестрелни или прободни рани,
охлузвания, следи от високоволтово електричество, силно
крайниците, черепа и скелета, и други.

Причини за постъпване в Центъра
200

184

180
160

134

140
120
100
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опаразитени, попаднали в петролни продукти, с фрактури по

През последните няколко години зачестиха и случаите с
отровени животни. Това се случва най-често в периода преди
сеитбата. Масово земеделските стопани започнаха използване
на третирани семена, които освен за семе използват и за
борба срещу гризачите. В не малко от случаите различните
препарати се предозират с цел по-ефективно унищожение на
полевки и други гризачи. Резултата от тези действия е найвече отравяне на зърноядни и хищни птици.
Отново през последните години зачестиха и случаите на
отглеждане на диви и защитени видове в домашни условия.
В някои от случайте това не е умишлено, а по скоро случайно
намиране на бедстващи животни, но за съжаление трайното
опитомяване е почти пагубно за голяма част от животните.
Относно отстрела на защитени видове картината е още поотрицателна. Всяка година в Спасителния център постъпват
все повече животни с огнестрелни рани. Особено при птиците
процента на цялостно възстановяване е твърде нисък. Въпреки
навлезлите Европейски споразумения и редица регламенти
ловците почти безконтролно продължават отстрела на
всякакви животни. Продължава, дори се задълбочава
омразата и към хищните птици. Макар и изцяло незаконно
много често при регулярните ловни излети ловците просто за
удоволствие отстрелват различни грабливите птици.
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Âåòåðèíàðíè ãðèæè
Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò
Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà
Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

След транспортирането на пациентите до Стара
Загора идва ред на ветеринарните специалисти. За 2007г.
лекарите в Спасителния Център са извършили повече
от

34

сложни

ветеринарни

интервенции.

Ежедневно

нашите специалисти извършват голям брой манипулации,
прегледи,

диагностициране,

хирургични

интервенции,

рентгенографиране. При някои животни процесът на лечение
и цялостна рехабилитация може да достигне повече от 6–8
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месеца.
През този период, в зависимост от случая, с пациентите
често възникват множество усложнения, свързани най-вече
с дивия произход на животните и шока при попадането им
в плен. В повечето случаи това възпрепятства работата на
специалистите и усложнява целия престой на пациента в
Спасителния център.

Състояние на приетите животни
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Назначена терапия на приетите животни
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Липсва

Общоукрепваща

Профилактична

Äîáðîâîëåí òðóä
След цялостна стабилизация приетите пациенти

Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò
Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà
Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

биват пренасочвани към първоначалните помещения за
рехабилитация.
ежедневни

Там

грижи.

В

доброволци
много

от

полагат
случаите

необходимите
някои

видове

животни изискват специализирано отношение. През 2007 г.
доброволците на “Зелени Балкани” са положили повече от
350 човекодни доброволен труд на приблизителна стойност
от 3000 лева. Това са най-вече млади хора, милеещи за
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опазването на природата и обичащи дивите животни.

Ìåæäóíàðîäíà äîáðîâîë÷åñêà ìðåæà
За периода януари - август, 2007 година със сътрудничеството
и финансовата подкрепа на Международната Природозащитна
Мрежа — Гърция (INN), Спасителния център за диви животни
е приел общо 18 чуждестранни доброволци, от девет различни
националности (Финландия, Португалия, Италия, Съединените
Американски Щати, Великобритания, Австралия, Мексико,
Полша, Турция, Гърция). Те са положили общо 776 човекодни
доброволен труд. Част от тях са професионално насочени към
зоологията, ветеринарната медицина, рехабилитацията на
диви животни и природозащитната дейност като цяло и желаят
да специализират в тези насоки. Други от тях са привлечени
от възможността да бъдат в досег с дивите животни,
посещавайки друга държава и култура. През септември 2007
година стартира приемането на чуждестранни доброволци по
програма ”Младежта в действие”, (Дейност 2 – Европейска
доброволческа служба) — двама младежи от Германия
– Свентйе Mюлер на 22 години, (за период от 12 месеца) и
Ричард Вербан – на 20 години (за период от 9 месеца).

Изказваме най-искрени благодарности на
най-активните доброволци, спомогнали в дейността
на Центъра:
Александър Мечев, Георги Диловски, Елена Кметова,
Илиян Стоев, Любомир Янков, Марин Стоев, Иван Иванов,
Николай Арабаджиев, Жанет Тенева, Мария Малагарди, AnuKatri Salmela (FI), Elizabeth Brillhart (USA), Andre Antunes (PT),
Goncalo Reis (PT), Jamie Franzen (USA), Zachary Dawson (AU),
Grant Garstka(USA), Cristina Gonzales (MX), Graciana Antolino (IT), Agneska Tumialis (PL), Elizabetta Mantovani(IT), Luisa
Conti(IT), Elena Belodi (IT), Gokhan Unlu(TR), Christine Skeldon
(UK), Eleanor Holt (UK), Swentje Mueller, Richard Werban (DE).
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Ðåçóëòàòè îò äåéíîñòòà íà
Ñïàñèòåëíèÿ öåíòúð çà äèâè æèâîòíè
Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò
Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà
Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

За

периода

януари–декември

2007

година

в

Спасителния център са постъпили 399 пострадали диви
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животни. След период на рехабилитация повече от половината
са възстановени и върнати обратно в природата. Останалата
половина са пренасочени към волиерно отглеждане. За други
изходът от лечението е завършил летално.

Ðåçóëòàòè îò äåéíîñòòà íà Öåíòúðà

ПУСНАТ
38%
ЗА ВОЛИЕРНО
ОТГЛЕЖДАНЕ
8%

ПРЕНАСОЧЕН
0%

ЛЕТАЛЕН
54%
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Âðúùàíå â ïðèðîäàòà
Преди да бъдат набелязани местата за връщане в
природата специалистите на Центъра съгласуват дейностите

Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò
Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà
Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

си с РИОСВ — Стара Загора. Критериите за подбиране
на местата са основно защитени територии с наличие на
охрана и условия за наблюдение на върнатите животни
при адаптирането им към новите условия на живот. Всички
птици се маркират със специални пръстени, предоставени
от Българската Орнитологична Централа. Маркирани са
повече от 120 животни върнати обратно в природата. През
изминалата година пускания бяха извършени на територията
на цялата страна, най-вече по покана на различни дирекции
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на природни паркове и Регионални инспекции по околната
среда и водите. Събитията бяха организирани на кампаниен
принцип. На местно ниво в повечето случаи бяха поканени
ученици и граждани. Присъстваха също официални гости от
местната власт и много медии.

Различните райони на пускане на
територията на страната
Брацигово край града
1 ПП Централен Балкан
Жребино край селото
1 Резерват Долна Топчия
ЗМ Поморийско езеро
3 Резерват Купена
Колена край селото
2 Рибарници на Николаево
Край Спасителния център 45 Сладун край селото
НИИГО
1 София край града
Стара Планина край
Парк Аязмото
4 Мъглиж
Песнопой край селото
1 Туловска курия
Язовира на с. Даскал
ПП Българка
17 Атанасово
ПП Сините камъни
25 Язовира на с. Тракия
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1
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1
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Ðàçìíîæèòåëíà ïðîãðàìà
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Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò
Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà
Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

Въпреки високия процент излекувани и върнати в
природата животни не малка част от тях остават трайно увредени
и не могат да живеят самостоятелно в дивата природа. Много
от тези животни се включват в поредица от рехабилитационни
курсове и се адаптират за тяхното бъдещо волиерно отглеждане.
Част от тях се включват в размножителните програми на
Центъра. По този начин от негодните за връщане родители се
получава поколение от напълно здрави индивиди.
През изминалата 2007 г. размножителен успех
постигнахме с бухалите, белоопашатите мишелови, щъркелите,
обикновените ветрушки и белоглавите лешояди. Част от двойките
бяха оборудвани с видео наблюдение с цел подобряване на
гнездовия успех и отглеждането на малките. През лятото на 2007
г. в центъра беше изпратена и дългоочакваната двойка Брадати
лешояди /Gypaetus barbatus/ от размножителния център на
Д-р Ханс Фрей от Австрия. Птиците са част от програмата за
реинтродукция на Брадатия лешояд в България.

Îáðàçîâàòåëíè è îáùåñòâåíè êàìïàíèè,
ñåìèíàðè è ïîñåùåíèÿ íà Öåíòúðà
Екипът ни участва в поредица от образователни и
обществени кампании. На територията на цялата страна
доброволците на “Зелени Балкани” популяризират различни
дейности, свързани с опазване на околната среда. Организират
се множество кампании и работни срещи, касаещи темата за
пострадали диви животни в резултат на човешкото влияние.
Само на територията на град Стара Загора бяха организирани
редица обществени кампании. В дейността на местно ниво
активно се включват и представителите на местната и
общинската власт, РИОСВ, РУГ. Ежедневно в електронни
форуми нашите специалисти вземат отношение по теми
свързани с лечение и рехабилитация на диви животни. През
2007 г. през вратите на Центъра са преминали повече от 1700
посетители. Основно ученици, студенти, природозащитници,
експерти от системата на МОСВ и НУГ и много журналисти.

Îñèíîâèòåëíà ïðîãðàìà íà âå÷íèòå ïàöèåíòè
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През изминалите години все повече растеше популярността на
Осиновителната програма на Спасителния център, която през
2007 стигна своя връх. Само за този период 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 лв. Повече от 20
материала свързани с Осиновителната програма излязоха в
местни и национални печатни и електронни медии. По традиция
беше организиран коледен и първо мартенски благотворителен
базар от осиновителите от II ОУ “ П.Р. Славейков” - Стара Загора
и учениците от ОУ “Душо Хаджидеков” - Пловдив. За целта бяха
изработени материали и картички от децата, които те изложиха
на съответните събития. Новите ни приятели от ОУ “Любен
Каравелов”, гр. Нова Загора организираха събиране и предаване
на кестени и орехи, за да осигурят издръжката на своя питомец
– царския орел. I г и II в клас от НУ “Христо Ботев” и I а, I б и I
в клас от СОУ “Черноризец Храбър”, както и децата от Детска
градина “Малкият принц” гр. Пловдив дойдоха на място, за да се
запознаят със своите бъдещи приятели.
Други класове деца, които подкрепиха програмата са:
X а клас ПГХТГ “Д. Менделеев” – Стара Загора;
X г клас ПГ гр. Раднево
СИП Орнитология ОУ “Г.Н. Игнатиев” – с. Н. Игнатиево
Разбира се не забравяме и нашите индивидуални и групови
дарители: Нина Търева – Пловдив; Яна Грозева – София;
Сдружение “Самаряни” - Стара Загора; СНЦОД “ГЕРБ” – Стара
Загора; Аделин Донев – Стара Загора; Юлиян Пишев – София;
Албена Георгиева – София; Стела Янкова – Пловдив; Юлияна
Наскова – София; Георги Камов и Цветелина Делчева – София;
ТЕЦ “Марица Изток – 2” ЕАД; “Контрол – П” ЕООД – София;
Екипа и пациентите на Спасителния център изказват искрената
си благодарност за благородния жест, който нашите осиновители
извършиха. Така те станаха част от нашето голямо семейство,
чиято цел е спасяването на Българската природа.

Äðóãè ïðîåêòè
През 2007 година успяхме да разработим идеи и
проекти свързани и с други дейности извън лечението и
рехабилитацията на диви животни.

Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò
Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà
Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

С помощта на “Фондацията за защита Черния Лешояд” и
“Франкфуртското Зооложко Дружество” продължи и програмата
за реинтродукцията на Брадатия лешояд в България, част от
чийто дейности са свързани пряко с дейността на Центъра.
Чрез работната група по CITES към CEEWEB (Унгария)
продължихме различни международни дейности свързани с
прилагането на международната конвенция за търговията с
видове от дивата флора и фауна. В края на годината екипът на
Центъра спечели проект за подобряване на инфраструктурата
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към Евронатур - Германия. За първи път екипът ни разработи
и спечели проект “Европейски ценности и околна среда”пред
програма младеж на Държавната агенция за младежта и
спорта (ДАМС).

Ìåäèèòå çà íàñ
За последната година в медийното пространство
дейността на Центъра е отразена повече от 27 пъти в 16
електронни и 11 печатни издания на регионално и национално
ниво. Част от репортажите са в централните новини на двете
водещи телевизии у нас - БТВ и Канал 1.

Äîíîðñòâî è ïàðòíüîðè
Изказваме най-искрените си благодарности на всички
спомогнали за развитието на Спасителния център на “Зелени
Балкани” и най вече на:
Предприятие за управление на дейностите по
опазване на околната среда (ПУДООС)
Частни ветеринарни клиники – Д –р Цеков
Тракийски университет — Стара Загора
Професионална гимназия по ветеринарна
медицина — Стара Загора
ТЕХНОПОЛ ЕООД
Птицекланица Евровърха — Стара Загора
Международната Природозащитна Мрежа
— Гърция (INN)
Програма ”Младежта в действие” на ДАМС
Евронатур — Германия
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