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 Спасителният център за диви 
животни е едно от направленията в дей-
ността на природозащитната организация 
„Зелени Балкани”. Идеята на група ентусиасти 
за създаване на специализирана клиника за пос-
традали диви животни, възникнала през далеч-
ната 1990-та година, постепенно се превръща 
в реалност и днес, 21 години по-късно, Центъ-
рът не само отдавна вече е факт, но и се е на-
ложил като единствена по рода си институ-
ция за рехабилитация, лечение, възстановяване 
и връщане в природата на бедстващи редки 
и застрашени от изчезване животни. Голяма 
част от дейността на Спасителния център 
се осъществява с доброволното съдействие 
на стотици симпатизанти в цялата страна, 
а истинската ценност е значимата промяна 
в мисленето на хората, докоснали се по една 
или друга причина до дейността на Центъра 
и неговите пациенти.

 Към настоящия момент, Спасителният 
център за диви животни вече разполага с мно-
жество съоръжения за рехабилитация, лечение, 
размножаване и отглеждане на редки видове и, 
въпреки огромните трудности, продължава да 
осъществява мисията си – да променя отноше-
нието на хората към дивата природа и проб-
лемите пред които тя е изправена, да ги прави 
по-загрижени и отговорни за бъдещето Ӝ.

 Партньори
 Изказваме искрените си благодарности на всички, помогнали за развитието на Спасителния 
център за диви животни на „Зелени Балкани” и най-вече на:

отпечатано на рециклирана хартия

Предприятие за управление на дейностите 
по опазване на околната среда (ПУДООС)

Министерство на околната среда и води-
те

Регионална инспекция по околната среда и 
водите – Стара Загора

Тракийски университет – Стара Загора

Професионална гимназия по ветеринарна 
медицина – Стара Загора

Ветеринарни клиники Д-р Цеков

Световен парк за птици 
(Валсроде, Германия)

Център за развъждане на хищни птици 
(Уелс, Великобритания)

M-Teл ЕкоГрант

Фондация „Работилница 
за граждански инициативи”

Фондация „Помощ за 
благотворителността в България”

Български дарителски форум

Служителите на „Райфайзен банк”, 
подкрепили ни чрез дарителската програма 
„Избери за да помогнеш” 

Програма „Младежта в действие“ на 
Национален център „Европейски младежки 
програми и инициативи“ към МС (НЦЕМПИ)

Франкфуртското зоологическо дружество 
(Германия)

Немска федерална агенция по околна среда 
(DBU)

Програма LIFE+ 
на Европейската общност (EU)

Фондация за опазване на лешоядите (VCF)

Лукрат

 Виваком

Зоопарк Злин (Чехия)

Програма за малки проекти (ПМП) на 
Глобалният екологичен фонд (ГЕФ)

Оперативна програма „Околна среда 
2007–2013 г.“, Приоритетна Ос 3 (ОПОС)

Посолство на Холандия 
програма МАТРА

Модна агенция ВИЗАЖ

Институт по биоразнообразие и 
екосистемни изследвания – БАН

Toner Stream 

Агенцията по околна среда 
   Абу Даби

Послание на 
негово превъзходителство 
Джеймс Уорлик, посланик на 
САЩ за България, в книгата 

за посетители, след 
гостуването му в 

Спасителния център 
за диви животни

 На Центъра: 
 Впечатлен съм от отличната и важна работа, 
която вършите, лекувайки, и размножавайки толкова много редки птици.
 Вие опазвате не само една важна част от природата на България, но 
също спасявате много видове, застрашени от изчезване в световен мащаб.
 Продължавайте все така вашата чудесна работа и ме уведомете, 
с какво САЩ може да помогне.

 Джеймс Уорлик 05 юли 2011
 Посланик на Съединените Американски Щати

 Основни направления в наша-
та работа
 • Лечение и възстановяване на бедстващи 
(ранени или изтощени) редки видове и връща-
нето им в природата;

 • Осигуряване на материална база за при-
ютяване на конфискувани редки животни от 
българската фауна, обект на незаконна търго-
вия; 

 • Размножаване на редки хищни птици с 
трайни увреждания, които не могат да бъдат 
върнати в природата;

 • Развитие на програми за реинтродукция 
и подпомагане на популациите на следните 
видове: брадат лешояд, царски орел, черен 
лешо яд, ловен сокол и белошипа ветрушка; 

 • Образователни екологични програми.

 Постигнати резултати:
 Броят на приетите пациенти 
расте с всяка изминала година,
както поради усилията за
популяризиране на 
дейността на Центъра, 
така и поради повишаването 
нивото на природозащитната 
култура на обществото. 
Около 40% от постъпилите 
при нас пациенти се 
връщат успешно в 
дивата природа. 
Между тях са и видове 
с висок природозащитен 
статус като орли, лешояди, 
соколи, чапли, пеликани, щъркели и др.
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 Прием на пострадали животни
 За периода януари-декември 2011 г. в Цен-
търа са постъпили 1290 бедстващи и ранени 
животни от 110 вида, принадлежащи към три 
класа – Птици, Влечуги и Бозайници. Общо об-
работените сигнали са над 3000, повечето 
свързани с конфликт животно-човек, но и та-
кива, като бедстващи домашни животни, сиг-
нали за бракониерство от общ характер, сеч в 
държавния и общински горски фонд и др.

 Най-многобройни сред пациентите са 
представителите на птиците – 1194 екз. Вле-
чугите са представени от разредите Косте-
нурки и Люспести и бозайниците от разреди-
те Прилепи, Насекомоядни и Гризачи.

 Сигналите за бедстващи животни се по-
лучават ежедневно от цялата страната. Най-
често, това става на горещия телефон на 
Центъра, а в други случаи, пациентите биват 
донесени в самия Център. По-рядко е необхо-
димо екипът да отиде на място, най-вече ко-
гато става въпрос за по-специфични случаи или 
природни и други бедствия, при които има 
пострадали голям брой животни. 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПАСИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ
ЯНУАРИ–ДЕКЕМВРИ 2011 г.

Приети пациенти по класове животни

Приети пациенти 
по разреди

 Екипът на Центъра е изградил мрежа от 
доброволни сътрудници в повече от 50 насе-
лени места из цялата страна. Доброволните 
сътрудници приемат сигнали на местно ниво 
и съдействат за изпращането на пострадали-
те животни към Центъра, като много често, 
изпращането става и по обществения транс-
порт. Все по-често самите сигналоподавате-
ли съдействат за постъпването на животни-
те в Центъра, като по този начин значително 
по-бързо пациентите пристигат при нас, по-
бързо получават помощ и шансовете да им 
помогнем са много по-големи.

 В ежедневната си дейност успешно сът-
рудничим и на всички Регионални инспекции по 
околна среда и води (РИОСВ), към които отна-
сяме всеки случай, свързан със защитен вид.

 С всяка изминала година от дейността на 
Центъра се увеличава и броят на хората и ин-
ституциите, изпращащи или съдействащи за 
изпращането на бедстващи животни до Ста-
ра Загора, като за 2011 г. техният брой е бил  
над 1000.

Приети животни от различни институции и частни лица

 Екип
 Членовете на екипа са много разнородни 
личности. Всеки сигнал за бедстващо или ра-
нено животно е различен и предполага разли-
чен подход и голяма доза изобретателност. 
Из ключително малоброен, екипът на Спаси-
телния център често е изправен пред труд-
ното съчетаване на множество и разнообраз-
ни функ ции. По принцип, всеки от екипа има 
някаква специализация към определено нап-
равление, но в същото време, всички трябва 
да са добре запознати със спецификите и на 
останалите дейности, защото често се нала-
га, да се реагира на момента. Това изисква не-
прекъснато споделяне на информация и много 
добра координация на процесите.

Ивайло Клисуров – Управител

Организира и управлява дейността на Спасител-
ния център за диви животни, разработва проек-
ти и търси финасиране за разнообразните дей-
ности на Центъра. Участва активно в кадровата 
политика и връзките с обществеността, държав-
ни и частни институции, и други неправителст-

вени организации. Координира развитието на размножителните 
програми и програмите за реинтродукция и рестокинг (повтор-
но въвеждане на видове в природата), в които Спасителният 
център има ключова роля. Отговаря за развитието на органи-
зацията и дейностите Ӝ в Стара Загора. Председател на УС на 
СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“. 

Д-р Христина Клисурова
Връзки с обществеността и 

Отговорник Документооборот

Ветеринарен лекар. Отговаря за приема на сигна-
ли за пострадали животни, поддържа базата дан-
ни и документацията на Центъра във връзка със 
Закона за биологичното разнообразие и Закона за 

ветеринарно-медицинската дейност. Участва в информационни 
кампании за дейността на Центъра и опазването на редки ви-
дове. Координира връзките с обществеността, медиите и дър-
жавните институции във ветеринарно отношение. Разработва 
нови проекти и кординира дарителската и осиновителната 
програми на Спасителния център.

Д-р Иван Иванов – Ветеринарен лекар

Докторът. Отговаря за лечението и рехабилити-
рането на пациентите. Анализира разнообразни-
те причини за техните заболявания и усложнени-
ята, които се получават в резултат на престоя 
им в плен и дава препоръки за промени. Благодаре-
ние на неговите невероятни „изобретения“ много 
от нашите почти безнадеждни пациенти не само биват излеку-
вани и възстановени, но и освободени напълно годни за живот в 
дивата природа.

Николай Арабаджиев – Отговорник 
Стационарни пациенти 

и Освобождаване на пациенти

Също дългогодишен доброволец в „Зелени Балкани”, 
вече като служител, Николай е главната дейст-
ваща фигура при създаването на добри условия за 
птиците в Спасителния център, за което му по-

мага вродената му интуиция към животните. Отговоря за ежед-
невните грижи в посетителската и размножителна части на 
Спасителния център. Преценява готовността за освобождаване 
на пациенти, преминали вече курса на лечение и рехабилитация. 
Участва активно в поддръжката на базата и изработването на 
удобства за птиците.

Иван Иванов – Отговорник Технически и 
строителни дейности и Инкубаторно

Инженер по образование и природозащитник по 
душа, той успешно успява да съчетае тези две 
понякога крайни характеристики. Дългогодишен 
доброволец в „Зелени Балкани”, активно участвал 
в полевите дейности. Заема няколко длъжности 
в Спасителния център. Като част от размножителната програ-
ма отговоря за инкубаторните и люпилните помещения, а също 
така, сътрудничи в програмите за реинтродукция и рестокинг. 
Отговаря и за поддръжката на базата.

Любомила Кривошиева – Отговорник Прием 
пациенти, Реанимация, Бебешка стая 

и Освобождаване на пациенти, 
и Сътрудник Документооборот 

Дългогодишен доброволец на Зелени Балкани и Спа-
сителния център, с активно участие в охраната 
на гнездата на царските орли и транспортира-

нето на пострадали животни от София към Спасителния цен-
тър. Фотограф на диви животни. Специалното Ӝ отношение 
към животните, съчетано с познания за тяхното поведение в 
дивата природа, помага за по-добра преценка на поведението 
им и като пациенти, както и по-лесното им приспособяване към 
временния живот в плен. Отговаря пряко за реанимацията и бе-
бешката стая и е фотографът на Спасителния център, който 
документира радостните и тъжни страни от живота по време 
на лечението. Преценява готовността за освобождаване на па-
циенти, преминали вече курс на лечение и рехабилитация.

Карней Карнеев – Отговорник Размножителна 
програма и Обучение на птици

Задълбочените познания на Карней за неговите 
„деца” хищните птици, натрупани с дългогодиш-
ни наблюдения на поведението и животът им 
в дивата природа,  водят Спасителния център 
към подобряване качеството на условията за жи-
вот на временните и стационарни му пернати обитатели. За 
да бъдат успешни, програмите ни за реинтродукция на хищни 
птици имат нужда точно от такъв подход. Размножаването на 
хищни птици изисква много задълбочено познаване на характера 
и предпочитанията на птиците към средата на живот, тъй 
като подходящите условия ги предразполагат към успешно раз-
множаване.

Красен Лазаров – Сътрудник Бебешка стая

В Бебешката стая Красен се специализира в от-
глеждането на дребните видове  – лястовици, 
бързолети, пойни птички, които с особена неж-
ност и внимание обгрижва. В свободното вре-
ме не спира да обогатява знанията си за тези 
видове, които после ще приложи на практика.

Венелин Христов – Сътрудник Бебешка стая

Студент ветеринарна медицина в Тракийския 
университет, той е една от нашите надежди 
за бъдещето. Познанията му за отглеждане на 
гълъбови и пойни птици и интересът към бозай-
ниците намират своята плодотворна почва в 
бебешката стая. Всички бебета катерици, които 
отгледахме, порастнаха здрави и игриви, благодарение на него-
вите грижи.

Павлина Николова – Отговорник Хигиена, 
дезинфекция и озеленяване 
и Сътрудник Бебешка стая

Павлина е един от най-новите членове на нашия 
екип. Тя отговаря за чистотата и комфорта на 
пациентите и екипа на Спасителния център. На 
нея дължим прекрасната цветна визия, посреща-

ща посетителите и гостите на Центъра. От миналата пролет 
Павлина активно се включва и в отговорната и трудоемка ра-
бота в бебешката стая – ново поприще, в което тепърва ще 
се развива.

Д-р Руско Петров – Отговорник Доставки, 
Сътрудник Прием пациенти и Реанимация, 
Отговорник доброволци.

Ветеринарен лекар. Дългогодишен доброволец в 
Спасителния център и най-новия член на нашия 
екип. На него дължим наличието на разнообраз-
ни храни за нашите пациенти, непрекъснатото 
поддържане на наличностите от медикаменти и консумативи, 
необходими за лечението им, както и изпълнението на спешни 
доставки от всякакво естество. Той, също така, координира ра-
ботата на доброволците, които помагат в различни дейности 
от ежедневния живот на Центъра и помага в реанимацията.

AVES – 1194

37 – MAMMALIA

56 – REPTILIA
2 – неизв.
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 Природозащитен статус и ди-
намика на приемане на пациенти-
те през годината
 Основната част от постъпващите паци-
енти са животни с висок консервационен ста-
тус. Почти всички приети животни фигури-
рат в Приложение 3 на Закона за биологичното 
разнообразие и Бернската Конвенция, а част 
от видовете са включени и в конвенциите 
CITES, BONN и Световният Червен Списък на 
IUCN. 

 По-голям брой от пострадалите животни 
постъпват през летния сезон. Средната чес-
тота на приемани пациенти е около три–че-
тири 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. В зимния пиков 
период най-голям е броят на простреляните и 
животните, станали жертви на пътния тра-
фик.

Приети животни от цялата страна – по точки на намиране

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

Динамика на приетите животни по месеци

 При по-тежки случаи, като огнестрелни 
рани или обилни кръвоизливи, специалисти 
от Центъра дават първоначални указания 
за стабилизиране на пациента на място. В 
някои градове получаваме помощ за първона-
чално стабилизиране на пострадали животни 
от ветеринарни клиники, които дават първа 
помощ преди транспортирането до Стара 
Загора. Ветеринарни клиники, които активно 
ни съдействат са: „Ветеринарни Клиники Д-р 

Цеков“ в градовете Казанлък, Бургас и Хаско-
во, Централна ветеринарна клиника – София, 
Ветеринарна клиника „АВИЦЕНА“ – София, Ве-
теринарна клиника „АНИМО“ – София, Ветери-
нарна клиника „БИВЕТ“ – Бургас, Ветеринарна 
клиника „САНТЕ ВИТА“ – Козлодуй, Ветеринарна 
клиника „СИН КРЪСТ“ – София, Ветеринарна кли-
ника „ДОБРО ХРУМВАНЕ“ – София, Ветеринарна 
клиника „СИЛИСТРА“ - Силистра, Ветеринарна 
амбулатория „Д-р Коджабашев“ – Русе.

GREFA SPAIN  10
Агенция за недвижими
имоти „Явена“  2
Адриан Апостолов  1
Адриана Петкова  1
Адриана Петрова  1
Албена Караславова  1
Албена Попова  1
Александра Николаева  1
Александрина Стойчева  1
Александър Александров  1
Александър Боев  1
Александър Желев  1
Александър Кунев  1
Александър Мечев  2
Александър Недев  1
Александър Предоев  1
Александър Солунов  1
Александър Стайков  1
Александър Тодоров  1
Александър Хитров  1
Ана Плачева   1
Анелия Кръстева  1
Ангел Ангелов  1
Ангел Димов   1
Ангел Доросиев  1
Ангел Панайотов  1
Ангелина Георгиева  1
Андрей Долински  1
Анита Куцарова  1
Аница Русева   1
Анна Господинова  1
Антоанета Стоева  1
Антон Антонов  2
Антон Иванов  1
Антон Кехайов  1
Антония Годфи  1
Антония Митова  1
Аспарух Момчилов  1
Ася Косачева   1
Атанас Ангелиев  1
Атанас Атанасов  1
Бальо Иванов  1
БДЗП – Пловдив  5
БДЗП – Бургас  6
БДЗП – Свищов  1
БДЗП – Хасково  9
Биляна Благоева  1
Биляна Даскалова  1
Благой Димитров  1
Бойка Бакалова  2
Бончо Бонев   1
Борис Борисов  1
Борис Иванов  1
Борис Топалов  1
Борислав Борисов  1
Борислав Георгиев  1
Борислав Попов  1
Борислав Узунов  1
Боряна Иванова  1
Боряна Филипова  1
Боян Боев   1
Боян Боянов   1
Боян Георгиев  1
Боян Илиев   1
Бюлент Мюмюн  1
Валентин Димов  1
Валентин Люцканов  1
Валентина Христова  1
Ваня Георгиева  1
Васил Златов  1
Васил Илиев   1
Васил Кадринов  1
Васил Костадинов  1
Василена Славова  1
Велина Кръстева  1
Венелин Христов  1
Венета Райкова  1
Венилина Пилафова  1
Вентур Волен  1
Вера Попова   1
Весела Стайска  1
Весела Чолева  1
Веселин Бекирски  1
Веселина Вътева  1
Веселина Тодорова  1
Веска Кирилова  1
Вет. клиника „Бест Вет“  1
Ветеринарна клиника 
„Добро хрумване“  1
Вет. клиника Феникс  8
Други вет. клиники  2
Виктория Ковачева  1
Виолета Паорпулова  1
Виолета Тодорова  2
Виржиния Петрова  1
Влади Бояджиев  2
Владимир Василев  1
Владимир Детрев  1
Владимир Димитров  1
Вълко Вълков   1
Вяра Тодорова  1

Георги Пенчев  1
Габриела Ценкова  2
Галин Пенков   1
Галина Бинева  1
Галина Георгиева  1
Галина Грозева  1
Галина Минчева  1
Галя Ангелова   1
Геоври Денков  1
Георги Васев   1
Георги Войнов  1
Георги Георгиев  1
Георги Гочев   1
Георги Димитров  1
Георги Дулев   4
Георги Зафиров  1
Георги Кирев   1
Георги Койчев  1
Георги Костадинов  1
Георги Кръстев  2
Георги Михайлов  1
Георги Рахов   1
Георги Рубев   1
Георги Стоянов  4
Георги Христозов  1
Гергана Витанова  1
Гергина Даскалова  1
Гергина Тонева  1
Господин Ашиков  1
Гошо Господинов  1
Градимир Градев  1
Д-р Грънчаров  1
Д-р Динев   1
Д-р Драганов   1
Д-р Коджабашев  1
Д-р Мегле Кунгелова  1
Д-р Митко Дочев  1
Д-р Неделчев   1
Д-р Христова  1
Дамян Манолов  1
Дамяна Карастенева  1
Даниел Митев  1
Даниела Донева  1
Даниела Митева  2
Даниела Петрова  1
Даниела Чимширова  1
Данчо Николов  9
Дарина Биберова  1
Даринка Ташева  1
Дафина Джелепова  2
ДГС Карлово   1
ДГС Клисура   1
ДГС Стара Загора  1
Дейвид Вълчев  1
Делка Точева   1
Делчо Кирев   1
Деница Ковачева  1
Денчо Димитров  1
Десимира Грозева  1
Деян Стефанов  1
Диана Вълчева  1
Диана Георгиева  2
Диана Илиева  1
Диана Ингилиева  1
Диана Колева   1
Диляна Митева  1
Димитрина Димитрова  1
Димитринка Свиленова  1
Димитър Адамски  1
Димитър Алексиев  1
Димитър Ангелов  1
Димитър Атанасов  3
Димитър Георгиев  1
Димитър Димитров  1
Димитър Илиев  1
Димитър Кметов  1
Димитър Конев  1
Димитър Кузманов  1
Димитър Михалев  1
Димитър Рагьов  2
Димитър Разкалиев  1
Димитър Тенев  1
Динко Господинов  2
Динко Динев   5
Динко Кожухаров  2
Диньо Динев   1
Диян Петров  3
Добринка Михайлова  1
Добромир Гаджев  1
Добромира Генчева  1
Добромир Добринов  1
Доля Чикакчиева  1
Доника Болева  1
Доника Петкова  1
Донка Лазарчева  1
Дончо Грозев   1
Дора Атанасова  2
Драган Драганов  1
Драгомир Москов  1
Ева Иванова   1
Евгени Генов   1
Евгени Райчев  7

Евгения Ангелова  1
Елена Василева  1
Елена Кметова  1
Елена Нонева  1
Елена Сиракова  1
Елена Тумбалова  1
Елена Цанова   2
Елиза Рангелова  1
Елица    1
Елица Ковачева  1
Емил Аврамов  1
Емил Марков   1
Емил Михайлов  2
Емил Николов  1
Емилия    1
Желязко Илчев  1
Живка Гинчева  1
Живка Кръстева  1
Живко Жеков   1
Жоро Цветков  1
Здравка Попова  1
Златомир Кръстев  1
Зоол. градина София  1
Зоопарк Diern Холандия  2
Зоопарк Габрово  1
Зоопарк Злин    1
Зоопарк Плевен  4
Зоопарк Стара Загора  1
Зоопаркове Испания 29
Зорница Дерменджиева  2
Зорница Драгоева  1
Зорница Тодорова  1
Зоя Консулова  1
ИБЕИ – БАН София  2
Ива Дикова   1
Ивайло Ангелов  1
Иван Бързински  1
Иван Генчев   2
Иван Георгиев  1
Иван Иванов   6
Иван Йонков   1
Иван Каишев   1
Иван Мирчев  1
Иван Павлов   1
Иван Русев   1
Иван Семерджиев  1
Иван Стоев   1
Иванка Ангелова  1
Ивелина Герганова  1
Ивелина Недкова  1
Ивелина Петкова  1
Ивелина Радева  1
Ивелина Тодорова  1
Ивелина Христова  2
Ивета Пировска  1
Иво Генов   1
Иво Иванов   2
Иво Николов   1
Ивон Андонов  1
Игнат Митков  2
Илиана Илиева  1
Илия Игнатов  1
Илия Митев   1
Илиян Стоев   1
Илиян Стоянов  1
Илиян Тодоров  1
Илиян Христов  1
Илияна Илиева  1
Иман Иванов   1
Ина Ахмедова  1
Ина Генчева   1
Ирена Иванова  1
Искра Иванова  2
Йоан Ставчев  1
Йоахим Ланге  1
Йордан Бладжиев  1
Йордан Димитров  1
Йорданка Василева  1
Йорданка Стаматова  1
Калин Бакалов  2
Калина    1
Калина Пенкова  1
Калинка Монева  1
Камелия Спасова  1
Катерина Драганова  3
Катя Анестиева  1
Катя Кавалджиева  2
Катя Петрова  1
Катя Стоянова  1
Кирил Тонев   1
Клиника „Авицена“  2
Кольо Колев   1
Константин Димитров  1
Костадин Димитров  1
Костантин Стоилов  1
Красен Кънев   1
Красимир Божков  1
Красимир Бояков  1
Красимир Мирчев  1
Красимир Христов  1
Красимира Георгиева  1
Кристина Атанасова  1

Кристина Минева  2
Крум Йорданов  1
Лазар Алексиев  1
Лидия Захариева  1
Лиза Мураф   1
Лили Цветкова  1
Лина Любомирова  1
Любомир Йоцов  1
Людмил Котовски  1
Людмил Лешински  1
Магдалена Господинова  1
Майа Илиева   1
Малина Костадинова  1
Манол Манолов  1
Мари Георгиева  1
Мариана Ангелова  1
Мариана Петкова  2
Мариана Петрова  7
Мариана Сариева  1
Марин Маринов  1
Марин Митев  1
Марина Горбанова  1
Марина Узунова  1
Марио Марков  2
Мария    1
Мария     1
Мария Баджакова  1
Мария Василева  1
Мария Грудева  1
Мария Добрева  1
Мария Иванова  1
Мария Кънчева  1
Мария Радева  1
Мария Стоименова  3
Марияна Петрова  1
Мартин Аргиров  1
Мартин Евтимов  1
Мартина Марчева  1
Мартина Минчева  1
Марчела Стойчева  1
Методи Нейков  1
Милан Тодоров  1
Милен Кълнов  1
Милена Знаковска  1
Милена Македонска  1
Милка Аврамова  1
Милчо Милев  1
Минко Караминков  2
Мирослав Камбуров  1
Мирослав Петров  1
Мирослав Тодоров  1
Мирослава Димитрова  1
Мирослава Падева  1
Михаела   1
Михаела Касабова  1
Михаил Григоров  1
Михаил Михов  1
Михаил Чипев  1
Младен Петков  1
Момчил Димитров  1
Надежда Колева  1
Надежда Радкова  1
Наталия Недялкова  1
Наталия Цветанова  1
Неван Кешишан  1
Недко Бозаджиев  1
Недялко Петров  5
Коджабашев   1
Ленков    2
Лучев    2
Неизвестен                    154
Нели Изворска  1
Нели Кирилова  1
Нели Никова   1
Нели Станкова  1
Ненчо Балабанов  1
Николай Апостолов  4
Николай Димитров  1
Николай Душков  1
Николай Иванов  1
Николай Колев  2
Николай Николов  1
Николина Колева  1
Нина Лазарова  1
Нина Нойкова  1
Ния Стоева   1
Ния Тошкова   1
Ния Цветкова  1
НП Централен Балкан  1
Обединена вет. клиника  2
Огнян Стефанов  1
Павел Петров  1
Павлин Петков  1
Павлин Стоянов  1
Павлина Николова  1
Паола Иванова  1
Пенка Димова  1
Пенчо Димитров  2
Пепо Маринов  1
Петко Бойчев  1
Петко Петков  2
Петров   1

Петър    1
Петър Бояджиев  1
Петър Гадженов  1
Петър Георгиев  1
Петър Карагьозов  1
Петър Керимидчиев  1
Петър Механджиев  1
Петър Митев  1
Петър Петров  1
Петър Саксаров  1
Петър Цанков  1
Петьо Илиев  4
Петя Димитрова  2
Петя Мерджова  2
Пламен Димитров  1
Пламен Киров  1
Пламен Кръстев  1
Пламен Митков  1
Пламен Пенев  1
Пламен Петров  1
Пламен Стоянов  1
Пламен Тенев  1
Пресия Петкова  1
Природен парк Българка  3
Радослав Дичев  1
Радостина Люцканова  1
Радостина Попова  1
Радостина Рачева  2
Райна Ценева  1
Ралица Георгиева  3
РВМС Кърджали  1
Ренета Ненова  1
РИОСВ Благоевград  11
Слави Видолов  1
Слави Тодоров  1
Снежина Величкова  1
СНЦ Зелени Балкани   14
СНЦ Зелени Балкани –
Стара Загора 117
Соня Ташева   1
Станимир Стоянов  1
Станимир Тодоров  1
Станимира Пачалова  1
Станислава Дичева  1
Станка Иванова  1
Стефан    1
Стефан Аламанов  1
Стефан Ващински  1
Стефан Иванов  1
Стефан Самаринов  1
Стефан Стефанов  1
Стефан Стоянов  11
Стефка Борисова  1
Стефка Здравкова  2
Стилян Паскалев  4
Стоян Бакалов  1
Стоян Енев   1
Стоян Моралиев  1
Стоян Николов  1
Стоян Стоянов  3
Стоян Цветков  1
Стоянка Йорданова  1
Стоянка Клисурова  1
Таньо Бенев   1
Таньо Маринов  1
Таня Бояджиева  1
Таня Вангелова  2
Таня Павлова   1
Татяна Акимова  1
Татяна Велева  1
Татяна Кацай  1
Теньо Пенев   1
Тина Христова  2
Тодор Петков  1
Тодор Тодоров  1
Тони Жеков   1
Тошко Делев   1
Тройчо Димитров  1
Фонд за дивата флора
и фауна   6
Фондация Четири лапи  1
Хелен Пеева   1
Христина Клисурова  1
Христина Сазонова  1
Христина Христова  1
Християн Иванов  1
Христо Аврамов  1
Христо Иванов  1
Христо Колев  2
Христо Нищиелков  1
Христо Стоименов  1
Христо Хайджиев  1
Христо Христов  1
Цветан Симеонов  1
Цветон Пешев  1
Шабан Хасан   1
Юлия Димитрова  1
Юлиян Стръмски  2
Ян Арнаудов   1
Янита Иванова  1
Янко Георгиев  1
Ясин Асил   1

Списък на лицата и институциите изпратили животни

Приети животни 
по административно 
деление на РИОСВ в България
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 Ветеринарни грижи
 След транспортирането на пациентите 
до Стара Загора, идва ред на ветеринарните 
специалисти да се погрижат първо за спасява-
нето на живота им и след това за възстано-
вяването им. Множество манипулации, прегле-
ди, диагностициране, хирургични интервенции 
и рентгенографии съпътстват лечението на 
всеки един от нашите пациенти. При някои 
животни процесът на лечение и цялостна ре-
хабилитация може да продължи и повече от 
6–8 месеца. През този период, в зависимост 
от случая, с пациентите често възникват 
множество усложнения, свързани най-вече с ди-
вия им произход и шокът от попадането им 
в плен. В повечето случаи това затруднява зна-
чително лечението и усложнява престоя им в 
Спасителния център.

 През 2011 г. извършихме 58 хирургически 
интервенции на пациенти, в огромната си 
част остеосинтези.

 Отделно са извършени стотици по-леки 
манипулации, като обработка и зашиване на 
рани, налагане на превръзки и др.

 Не са малък брой и закритите фрактури, 
които бяха фиксирани само чрез външна имо-
билизация, без остеосинтеза. Методът се 
оказа доста удачен за някои случаи и немалко 
пациенти в последствие бяха освободени.

 Половината от оперираните пациенти 
(28 екз.) оцеляха в процеса на реанимация, а 18 
от тях (близо 2/3) бяха и освободени.

Пациенти по видове състояния

Пациенти по видове назначена терапия

 Хранене
 Огромно значение за доброто и пълноцен-
но възстановяване на постъпилите за лечение 
в Спасителния център диви животни има хра-
ненето. Въвеждането на нови, по-качествени 
храни, като патешки шийки, пъдпъдъци, плъ-
хове, телешки сърца, пилешки воденички, как-
то и различни видове насекоми, допълнително 
подпомогна усилията ни за спасяване на наши-
те пациенти.

 Причини за приемане на пациен-
тите
 Основният брой приети пациенти в лет-
ния пиков период са, най-вече, млади неопитни 
индивиди, отпаднали от гнездата по една или 
друга причина. За 2011 г. техният брой е 504 
от общо 1290 приети пациенти.

 Общо за 2011 г., по честота на причини-
те за приемането им, пациентите в Спаси-
телния център са: млади паднали от гнезда-
та, излюпени в Спасителния център, внесени 
по програми за реинтродукция. Значителна 
част от постъпилите в Центъра пациенти 
са с травми с неизвестен произход, което се 
обяснява с последващото намиране и липсата 
на свидетели или преки доказателства за ин-
цидента.

 Доста често животните, постъпващи в 
Центъра, са в много лошо състояние – с тежки 
фрактури в следствие на сблъсък с превозно 
средство, с огнестрелни рани, изгаряния от 
високоволтово електричество, силно опарази-
тени, попаднали в петролни продукти и др.

Брой пациенти по причини за постъпването им

 За съжаление, не намаляват случаите с от-
ровени животни. Това се случва най-често в пе-
риодите преди сеитба. Масово земеделските 
стопани използват третирани семена, които, 
освен за семе, използват и в борбата си с гри-
зачите. В не малко от случаите, различните 
препарати се предозират, с цел по-ефективно 
унищожаване на полевките и други гризачи. Ре-
зултатът от тези действия, най-често, е ма-
сово отравяне на зърноядни и хищни птици.

 Друга тревожна тенденция в последните 
години е и зачестяването на случаите на от-
глеждане на диви и защитени видове в домаш-
ни условия. В някои от случаите става въпрос 
не за умишлено, а по-скоро, случайно намиране 
на бедстващи животни, но за съжаление, трай-
ното опитомяване е пагубно за голяма част 
от животните. 

 Що се отнася до отстрела на защитени 
видове, ситуацията е особено тревожна. С 
всяка изминала година в Спасителния център 
постъпват все повече животни с огнестрелни 
рани, а, особено при птиците, процентът на 
цялостно възстановяване след такова нараня-
ване, е твърде нисък. Въпреки действащите 
Европейски споразумения и редица регламен-
ти, бракониерите безконтролно продължа-
ват отстрела на всякакви животни. Забелязва 
се продължаването, а дори и задълбочаването 
на негативното отношение към хищните 
птици. Макар и напълно незаконно, браконие-
рите отстрелват грабливи птици, лебеди и 
пеликани просто за удоволствие.  

 През изминалата 2011-та година зачести-
ха случаите на ударени от токов удар птици. 
Голяма част от тях бяха лешояди, пеликани и 
бухали, а причината са необезопасените стъл-
бове на електропреносната мрежа.
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Райони на освобождаване на животни през 2011 г.

 Друг метод, който продължаваме да из-
ползваме е освобождаването чрез хакове. Спе-
циално направени за целта клетки, наречени 
хакове, приютяват за известно време вече 
готовите за освобождаване птици. В деня на 
освобождаването вратата на хака се отваря 
внимателно и птиците излитат, когато те 
самите се почувстват готови за това. В след-
ващите няколко дни в хака се оставя храна, 
която могат да използват, ако нямат успех в 
лова. Този метод използвахме за керкенези, за-
булени сови, кукумявки и чухали.

 През 2011 година използвахме и още един 
метод за освобождаване – адаптационни во-
лиери, изградени на територията на природ-
ни паркове. В тях, преди да бъдат освободе-
ни, птиците се отглеждат седмица или две. 
Така те свикват с обстановката наоколо. След 
отварянето на специалната врата на клетка-
та, те излитат, когато са готови за това, и 
в продължение на няколко дни могат се връ-
щат и да се хранят. Този метод използвахме 
за видове като мишелови, горски ушати сови, 
бухали, горски улулици.

 Размножителна програма
 През пролетно-летния сезон на 2011-та в 
Спасителния център бяха направени първите 
крачки в размножаването на някои световно 
застрашени видове птици.

 Белошипата ветрушка е изчезнал от Бъл-
гария вид. В изпълнение на програмата ни за 
реинтродукция в Спасителния център живеят 
две двойки белошипи ветрушки. През април 
женските снесоха по пет яйца. В средата на 
май едната излюпи пет малки, четири от ко-
ито отгледа успешно.

 Другите размножаващи се в Спасителния 
център двойки са сформирани от излекувани 
птици, но с трайни увреждания. Бухалите, дъл-
гогодишни обитатели на Центъра, отгледаха 
едно малко. За забулените сови равносмет-
ката за целия размножителен сезон е 14 яйца 
от две люпила, 10 излюпени малки, пет осво-
бодени. Двойката късопръсти ястреби нап-
рави сериозна заявка, снасяйки три яйца, но за 
съжаление нямахме радостта да отгледаме 
порастнали пиленца още от тази година. При 
керкенезите само една от петте двойки успя 
да отгледа седем малки, които освободихме. 

 През 2011-та продължихме да използваме 
и дооборудваме инкубаторното помещение 
в Центъра. В него се излюпиха белошипи вет-
рушки, бели щъркели, керкенези и зеленоглави 
патици. Това е една от дейностите, които 
предстои да развиваме в следващите години, 
с цел по-ефективното и приложение в програ-
мите за реинтродукция на видове.

 Резултати от дейността 
на Спасителния център за 
диви животни
 За периода януари–декември 2011 г. в Спа-
сителния център са постъпили 1290 постра-
дали диви животни. След период на лечение и 
рехабилитация, 35,8 % от пациентите са въз-
становени и върнати обратно в природата. 
Останалите са пренасочени към волиерно от-
глеждане или изходът от лечението за тях е 
завършил летално.

 Динамиката на приетите пациенти по 
месеци, показва обособяването на различни пе-
риоди. Така, април-август е период на пухкави-
те бебета, които по една или друга причина 
падат от гнездата си. Септември и октомв-
ри са месеците на мигрантите. Тези от тях, 
които не са успяли да натрупат достатъчно 
вещества и енергия за дългия прелетен път, 
често изпадат в беда и биват намерени из-
тощени. Октомври – януари е периодът на 
простреляните. Не е учудващо, че този пери-
од съвпада с ловния сезон и от там идват и 
проблемите за дивите животни.

Обобщени резултати от дейността на
Спасителния център за периода 1992-2011 г.

Пациенти по резултати от лечението за 2011 г.

 Връщане в природата
 Преди да бъдат набелязани местата за 
връщане в природата на успешно преминали-
те лечение и/или рехабилитация животни, спе-
циалистите на Центъра съгласуват дейности-
те 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 в процеса 
на адаптацията им към новите условия на жи-
вот. Всички птици се маркират със специални 
пръстени, предоставени от Българската Ор-
нитологична Централа. 

 За щъркелите тази година продължихме 
да използваме методът на поставяне на по-
растналите щъркелчета в изградени от нас 
гнезда в подходяща местност, като използ-
ваме привързаността им към гнездото. Така 
те през деня слизат да се хранят в богатите 
блата и ливади наоколо, а вечер се връщат да 
нощуват в гнездата. Независимо от факта, че 
нямат родители, те се държат заедно като 
едно семейство и когато настъпи периодът 
на есенния прелет, се присъединяват към ня-
кое от прелитащите ята и отлитат на юг. 

 Този метод е неподходящ само за щъркел-
чета, които хората са държали твърде дълго 
при себе си, преди да ги изпратят при нас. В 
тази млада възраст те лесно се опитомяват 
и импринтират, така че после търсят бли-
зостта на хората, а не на другите щъркели. 
Такива птици най-често не се ориентират за 
прелет на юг и остават у нас и през зимата, 
което намалява шансовете им за оцеляване 
значително.

Обобщени данни за динамиката на 
броя пациенти 

за периода 1992-2011г

Райони на освобождаване на животни през 2011 г.

СОФИЯ

ЛЕТАЛЕН
35,2%

ЕВТАНАЗИЯ
12,4%

ВОЛИЕРНО
ОТГЛЕЖДАНЕ
          5,4%

ПРЕНАСОЧЕН
11,2%

ОСВОБОДЕН
35,8%
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 Възстановяване на белошипата вет-
рушка (Falco naumanni) в България

 През 2011 г. продължиха дейностите по 
програмата за реинтродукция на белошипата 
ветрушка в България. Този често срещан в ми-
налото сокол, е изчезнал като гнездящ вид от 
България в началото на 60-те години. Основ-
ните причини, най-общо, са свързани с човеш-
ката дейност. Продължиха и дейностите по 
проект „Консервационни дейности за целеви 
видове от Директивата за птиците на ЕС 
– белошипа ветрушка, черен лешояд и царски 
орел, в основните им местообитания в Бъл-
гария“, финансиран от Оперативна програма 
Околна среда (ОПОС), който реално старти-
ра в края на 2009 г. В рамките на проекта в 
Спасителния център бе изграден голям нов 
вивариум, който да покрива нуждите на пти-
ците от жива храна. Предстои изграждане на 
клетки за приютяването на пет нови двойки 
птици от Испания, както и проучване на под-
ходящи територии за последващо пускане на 
птици в природата.

 Други реализирани проекти
 Едно ново направление в дейността на 
Спасителния център е устойчивото използва-
не на природните ресурси и възобновими из-
точници на електроенергия. То бе засегнато в 
проекта „Зелени идеи за зелени дейности – по-
пуляризиране, създаване и развитие на ембле-
матичен модел устойчиво ползване на природ-
ните ресурси“, финансиран от Програмата за 
малки проекти на Глобалния екологичен фонд. 
В рамките на проекта бяха монтирани солар-
ни системи за топла вода в двете сгради на 
Центъра, а многобройни образователни ини-
циативи и кампании популяризираха „зеления“ 
начин но живот сред повече от 5000 човека, 
повечето от които млади хора.

 Образователни и обществени 
кампании. Посещения в Центъра.
 През 2011 г. екипът на Центъра участва 
в поредица от образователни и обществени 
кампании. На територията на цялата страна 
доброволците на „Зелени Балкани“ популяризи-
раха различни дейности, свързани с опазването 
на природата. Организирани бяха кампании по 
темата за пострадали в резултат на човеш-
кото влияние диви животни. 

Продължава ежедневното ни активно присъст-
вие в социалните мрежи и електронните фо-
руми, където взимаме отношение по теми 
свързани с лечение и рехабилитация на диви 
животни. Това повишава информираността 
на активните граждани относно проблемите 
на природозащитата в България, и негативно-
то въздействие на човека върху природата.

 Програми за реинтродукция 
и рестокинг на силно застрашени 
или изчезнали видове птици

 Възстановяване на белоглавия лешояд 
(Gyps fulvus) в Стара планина

 През 2011 г., Спасителния център за диви 
животни продължи да бъде част от Плана 
за действие за възстановяване и опазване на 
лешоядите на Балканския полуостров. „Зеле-
ни Балкани” стартира мащабен петгодишен 
проект „Възстановяване на едрите европей-
ски лешояди в България” LIFE08 NAT/BG/278, фи-
нансиран от инструмента LIFE+ на ЕС, Фран-
кфуртското зоологическо дружество (FZS) и 
Немската федерална агенция по околна среда 
(DBU). В рамките на проекта се предвижда 
внасянето на 150–200 белоглави лешояда (Gyps 
fulvus) от Испания, които да бъдат разселени 
от четири адаптационни волиери в Стара 
планина. 

 В изградената в рамките на проекта спе-
циализирана волиера бяха карантинирани 50 
броя белоглави лешояда, маркирани с микро-
чипове, метални пръстени, крилометки и съ-

ответстващи PVC-пръстени. Месец по-късно, 
след изтичане на карантинния срок, те бяха 
разпределени между четири адаптационни во-
лиери в Стара планина.

 Екипът на Центъра оказа помощ на пет 
бедстващи птици след първото координирано 
освобождаване, както и при изследване причи-
ните за смъртта на други пет птици. Дейнос-
тите по проекта продължават до 2012 г.

 Възстановяване на ловния сокол 
(Falco cherrug) в България

 През 2006 г. Централната лаборатория 
по обща екология (ЦЛОЕ) към БАН, понастоя-
щем Институт по биоразнообразие и екосис-
темни изследвания (ИБЕИ), стартира чети-
ригодишно проучване върху състоянието и 
екологията на ловния сокол в България. В края 
на 2009 г. екип от български и чужди организа-
ции (ЦЛОЕ, „Зелени Балкани”, International Wildlife 
Consultants, НПНМ, Институт по зоология към 
БАН, Helmholtz Centre for Environmental Research) 
излезе с документ, обсъждащ нуждата от ре-
интродукция на ловни соколи у нас и начини-
те за осъществяването на подобен проект. 
„Зелени Балкани” участва, както в теренните 
проучвания, така и в разработката на частта 
по ex-situ мерки за опазване на вида – отглежда-
не и размножаване на птици в плен за въвежда-
нето на тяхното поколение в природата. 

 През 2011 г., експерти от „Зелени Балкани” 
и ИБЕИ участваха в третия международен 
соколарски фестивал, състоял се в Ал Аийн, 
Обединени Арабски Емирства. Там предста-
вителят на Спасителния център представи 
дейността ни сред част от участниците във 
фестивала.

 „Зелени Балкани” и ИБЕИ осъществиха два 
проекта, свързани с опазването на ловния со-
кол в България и програмата за реинтродук-
ция на вида в НП „Централен Балкан”. Първият 
проект имаше за цел подобряване на условия-
та за ловуване и хранителната база на вида, 
а вторият да оцени риска от токов удар за 
реинтродуцираните ловни соколи. 

 За втора година подред Спасителния цен-
тър работи по програмата за размножаване 
на ловни соколи – дейност, която стартира 
през 2010 г. със закупуването на две двойки 
от Европейската раса на вида, съвместно със 

Спация Уайдлайф. През 2011 г. двойките вече 
са три. Изградихме и специална размножител-
на волиера, по модел на най-добрите развъд-
ници в Европа. През 2011 г. по проекта за ре-
интродукция на ловни соколи в България бяха 
освободени в природата по специален метод 
(хакинг) шест млади птици, маркирани със 
сателитни предаватели, използвани за ежед-
невното проследяване на техните движения и 
оцеляване. Проектът цели не само подпома-
гане на въз становяването на вида у нас, но и 
разкриване на скритите негативни фактори, 
който възпрепятстват естественото завръ-
щане на вида в България.
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 Дарителски кампании
 През 2011-та продължихме да реализираме 
редица дарителски кампании. 

 Традиционно, през цялата година продъл-
жи Осиновителната програма, чрез която бяха 
осъществени 41 осиновявания на пациенти на 
Спасителния център от индивидуални и гру-
пови дарители.

 Коледната инициатива „Моята Коледа, 
моята малка зелена стъпка“ привлече за идея-
та над 40 човека. Инициативата беше обвър-
зана с подаряването на платнена торбичка 
за всеки дарени 10 лева и целеше поощряване 
използването на торби за многократна упот-
реба.

 До първите месеци на 2011-та продължи и 
започнатата през 2010-та кампания на Райфай-
зенбанк „Избери, за да помогнеш“ за набиране 
на дарения от граждани, служители на банката 
и самата банка.

 Друга кампания с продължение от 2010-та 
бе SMS-кампанията към единния дарителски 
номер DMS.

 През 2011-та година продължи и още една 
кампания за набиране на средства – „Втори 
шанс за дивите животни“, реализирана съвмес-
тно с ВИВАКОМ. 

 Тук е мястото да поздравим учениците 
от II СОУ „П.Р.Славейков” – Стара Загора за 
традиционният Коледен благотворителен ба-
зар, в подкрепа на дейността на Спасителния 
център. Подобно на тях и нашите приятели 
от НУ „Любен Каравелов” – Нова Загора продъл-
жиха кампанията си „За нов полет с вятъра”, 
помагайки на царските орли Калин и Калина.

 Хората, които ни подкрепиха чрез дарения-
та си:
Явор Цолов, Иво Наев, Марияна Германова, Ра-
лица Колева, Светослав Станчев, Женя Тинчева, 
Марко Балхаузе, Евгения Коева и групата от 
ОПОС, Антония Иванова, Лора Трайкова, Илиян 
Илиев, Лиляна Манчева, Златко Георгиев, Лилия 
Хаджийска, Милена Симова, Велина Камбурова, 
Преслава Терзиева, Милена Симеонова, Васил 
Стефанов, Нели Калнева, Алегрина Жак Лилова, 
Ивайло Иванов, Иван Иванов, Валери Любенов, 
Виктор Андреев, подготвителна група „Слън-
чова люлка“ на 66-та ЦДГ, Мартин Христов, 
Цветослав Нецовски, Яна Грозева, Боряна и 
Добромира Петрови, Александра Гергова, Ива 
Григорова, Калина Стоянова, Десислава Пътева, 
Данаил Цанков, Николина Милушева, Вера Пет-
канчин, Златко и приятели, Христина и Георги, 
Димитър Енигбаров, Йордан Георгиев, Нешка 
Костова, Десислава Терзиева, Йорданка Атана-
сова.

 Благодарим ви от сърце! Вие ни давате 
сили да работим!

 Доброволен труд
 През 2011 г. в ежедневната работа на Цен-
търа се включиха основно доброволци от Бъл-
гария. Това бяха ученици, студенти, работещи, 
както от Стара Загора, така и от други насе-
лени места.

 Да бъдеш доброволец на Спасителния цен-
тър е не само интересно, но и доста отговор-
но. Доброволците дадоха своя ценен принос 
както в ежедневните грижи за пациентите 
– приготвяне на храна, хранене, почистване, 
наблюдение, така и в различните дейности по 
поддръжка на базата – косене на трева, зале-
сяване, дезинфекция, градинарство и др. Общо  
700 астрономически часа труд са положили над 
30 доброволци на възраст от 15 до 45 години.

 Искрено благодарим на всички, дарили 
труда си за Спасителния център през 2011-та: 

Антон Георгиев Стойчев, Десислава Тодорова 
Вълчева, Александър Димов Генов, Александрина 
Василева Василева, Радост Филипова Филипо-
ва, Кристиана Тодорова Герджикова, Кристина 
Димитрова Йоргова, Лора Станкова Петрова, 
Стоянка Йорданова Йорданова, Теодора Ива-

нова Тодорова, Деница Пламенова Величкова, 
Вероника Танева Орлова, Теодора Кирилова 
Вълчева, Лора Тодорова Пенева, Цонко Ненков 
Истилянов, Вихрена Николаева Нинова, Мар-
тин Миленов Митев, Руслана Любомилова Бо-
яджиева, Мария Костадинова Костова, Светла 
Димчева Димова, Димитър Ангелов Димитров, 
Михаил Георгиев Василев, Камелия Димитро-
ва Бошнакова, Явор Георгиев Иванов, Михаил 
Маринов Маринов, Мустафа Мехмед, Мариан 
Георгиев Костадинов, Пресиан Младенов Алек-
сандров, Д-р Киркова, Д-р Костов, Д-р Петров, 
Д-р Слави Цеков, Екипът на „Ветеринарни кли-
ники д-р Цеков“, Елена Кметова, Елена Стоева, 
Иван Иванов, Иван Руменов, Илиян Стоев, Ру-
мяна Иванова, Таньо Марков, Явор Маджаров, 
Христина Тасева, Петър Гюдженов, Николай 
Добрев, Лидия Александрова.

 Броят участници в организирани групови 
посещения – ученици, студенти, участници в 
събития на територията на Центъра, за 2011 
година бе 1040 човека. Отделно, още толкова 
посетители, като официални гости, медии, 
партньори, прекрачиха прага на Центъра. Тен-
денцията на включването ни в програмите на 
училищните екскурзии на туроператорските 
фирми се запази и тази година. Така Центърът 
се превърна в предпочитана дестинация на 
екскурзиите на ученици от цяла България. Тук, 
освен приятните емоции и срещите отблизо 
с пострадалите диви животни, децата имаха 
възможност да се запознаят с биологията на 
отделните видове, както и да научат съдба-
та на отделни пациенти и да видят с очите 
си резултатите от негативното влияние на 
човека върху природата. 

 За 2011-та с фокус Спасителния център, са 
реализирани общо четири по-големи кампании 
и обществени изяви. Това са: изготвянето и 
разпространението на отчета на Спасител-
ния център, „Зелена енергия за зелени дейнос-
ти”, като част от проекта финансиран от 
ПМП на Глобалния екологичен фонд, конкурс за 
изображение и текст на платнена торбичка с 
60 индивидуални и групови участници,

 Много личности от обществения живот 
също посетиха Спасителния център. Наши 
гости бяха Министърът на околната среда 
и водите г-жа Нона Караджова, посланикът на 
САЩ н.пр. г-н Джеймс Уорлик, политици и об-
щественици.

 Противодействие на престъп-
ленията срещу диви животни, кон-
фискации и взаимодействие с инс-
титуции и граждани
 От 2002 г., съгласно заповед РД-242/
14.03.2003 г., Спасителният център е обявен за 
специализирано звено, което да оказва съдейс-
твие на държавни институции, прилагащи 
действащото природозащитно законодател-
ство. Основните закони, свързани с тази дей-
ност, са Законът за лова и опазване на дивеча 
(ЗЛОД) и Законът за биологичното разнообра-
зие (ЗБР) в глави III и IV (Опазване на растител-
ни и животински видове и Търговия със застра-
шени видове от дивата флора и фауна). 

 Освен прекият прием на конфискувани жи-
вотни и части от тях, екипът на Центъра е 
важен консултант при сложните случаи. 

 За периода 1992–2011 г. в Спасителния цен-
тър са постъпили 28 конфискувани птици и 31 
конфискувани сухоземни костенурки, от двата 
вида – шипоопашата и шипобедрена. През 

2011 г. продължиха дейностите около случая от 
2010 г., свързан с предотвратяването износа 
на два екземпляра от изключително редкия за 
България вид ястребов орел (Hieraaetus fasciatus) 
от служители на ГКПП Ферибот Видин. Пти-
ците бяха с фалшиви придружителни докумен-
ти. През 2011 г. най-после бе повдигнато обви-
нение срещу извършителя по чл. 278в от НК. 
Надяваме се през 2012 г. делото да приключи и 
извършителят да понесе най-тежкото наказа-
ние, предвидвидено в закона. 

 Друг интересен случай бе приютяването 
в Центъра на конфискувана хищна птица, неза-
конно отглеждана в частен дом в София. 

 При два случая на задържани на ГКПП Сви-
ленград птици експерти на Центъра участва-
ха като консултанти. При единия случай бяха 
конфискувани тукани, а при другия папагали. 

 Най-голям обществен интерес, обаче, пре-
дизвика приютяването в Центъра на 33 иззе-
ти от частен дом в село Катуница сухоземни 
костенурки от двата вида, които се срещат 
в България.
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 Медиите за нас
 Като организация, извършваща общес-
твенополезна дейност, свързана с помощ за 
нуждаещи се диви животни, Спасителният 
център е често популяризиран пред общест-
вото чрез множество медийни изяви. Целта 
на тази наши изяви е, не толкова придобиване 
на известност, колкото достигане чрез меди-
ите до по-широк кръг от хора, на които да 
въздействаме положително в посока опазване 
на дивата природа и заобикалящата ни среда. 
В тази връзка, можем да се похвалим с това, 
че дейността на Центъра бе отразена повече 
от 196 пъти в телевизии, вестници и списания 
на регионално и национално ниво. Все по-голям 
дял от публикациите имат тези в национални 
медии.

 Финансиране
 Осигуряването на финансиране за дейнос-
тите, които извършва Спасителният център 
за диви животни, е сложен и труден процес, 
изискващ много енергия, време и търпение. Из-
точниците на финансиране са много разнооб-
разни – дарения от лица и фирми, дарения от 
специализирани кампании, работа по различни 
проекти, финансирани от международни до-
нори, годишна издръжка, осигурена от ПУДООС 
при МОСВ. През 2011 г. в Спасителния център 
бяха привлечени 355 199,04 лв., представени де-
тайлно в графиките.

Приходи, привлечени в Спасителния център 
за 2011 г. – 355 199,04 лв.

Разходи на Спасителния център за 2011 г. по категории


