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 Уважаеми колеги, партньори и доброволци,
С отминаването на една календарната година всички ние като хора, организации или 
институции правим равносметка за дейността си. Впечатлена съм от представените 
данни в отчета Ви за 2016 година, давайки си сметка, че съществена част от работата 
на Спасителния център за диви животни са ветеринарно–медицинските грижи, както и 
информационно–образователните дейности.
 Обявен за спасителен по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и За-
повед РД 242/14.03.2003 г. на министъра на околната среда и водите, днес Центърът 
е единственото кътче в градската среда, предлагащо грижа и спокойствие за хиляди 
птици и диви животни. За нас – служителите на РИОСВ–Стара Загора е преимущество, 
че Центърът е разположен точно тук – в града на липите. Добрата ни комуникация и 
взаимното сътрудничество с Вашия екип дава възможност за своевременна и адекватна 
реакция за целите по опазването на редица видове животни. В продължение на над 20 

години упорит и последователен труд вие сте сформирали прекрасен, балансиран екип, разполагащ с от-
лични ветеринарни лекари и биолози, с голяма доброволческа мрежа и много последователи. Адмирации за 
положения труд за обновяване и реконструиране на материалната база на Спасителния център.
 Пожелавам Ви да бъдете здрави, да заразявате със знания и ентусиазъм и да предавате опита си на все 
повече подрастващи – нашите бъдещи природозащитници!

С уважение,
Д-р Петя Папазова
Директор на РИОСВ – Стара Загора

Ивайло Клисуров 
Управител

Д-р Руско Петров 
Оперативен управител
на Спасителния център,
ветеринарен лекар,
отговорник доставки,
сътрудник прием
пациенти и реанимация и
работа с доброволци

Д-р Христина 
Клисурова 
Ветеринарен 
лекар, връзки с 
обществеността 
и отговорник 
документооборот

Николай Арабаджиев 
Сътрудник звено
Поддръжка и
обслужване на
Спасителен център,
в посетителска,
рехабилитационна и
размножителна част

Йорданка Василева 
Кординатор 
размножителна 
дейност проект
„Възстановяване
на белошипата
ветрушка”
LIFE11 NAT/BG/360

Йоанна Иванова 
Отговорник 
грижи за малките 
ветрушки, проект 
„Възстановяване 
на белошипата 
ветрушка” 
LIFE11 NAT/BG/360

Дарен Уиикс
Отговорник 
стара база.
Кординатор 
размножителна 
дейност проект 
„Завръщане на 
ловния сокол в
България

Георги
Василев
полеви 
сътрудник 
проект 
“Завръщане 
на ловния 
сокол в 
България”

Пеньо Милев 
Поддръжка,
обслужване 
и доставчик 
Спасителен център 
за диви животни

Наташа
Петерс
полеви 
сътрудник 
проект 
“Завръщане 
на ловния 
сокол в 
България”

Текст: Христина Клисурова; Снимки: Дарен Уиикс, Калина Борисова, Любомир Андреев, Архив ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ; 
Полиграфическа реализация: НЕО Арт – Силистра;

СНЦ ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ – Стара Загора © 2017

Иван Каишев 
Координатор на 
размножителната 
програма – лешояди, 
проект “Светло 
бъдеще за черния 
лешояд” 
LIFE14 NAT/BG/649

Янко Янков 
полеви 
сътрудник 
проект 
“Завръщане 
на ловния 
сокол в 
България”

 ПРИЕМ 
 Сигнали
 Всяка година сигналите в Спасителния 
център стават все повече и по-разнообраз-
ни. Радваме се, че обществото търси у нас 
помощ и в същото време осъзнаваме колко, 
всъщност сме безпомощни понякога да помог-
нем. Защото сигналите, отправени към нас, 
касаят не само бедстващи диви животни, но 
и въпроси относно всякакви природозащит-
ни нарушения, бедстващи домашни любимци, 
нарушения в градска околна среда. При всички 
случаи екипът ни се старае да помогне докол-
кото може.

 Пациенти
 През 2016 година Спасителния център за 
диви животни е поел грижи за общо 1331 паци-
ента. Част от тях са диви животни, постъ-
пили за лечение, други са птици, излюпени във 
волиерите ни, а трети са внесени по програ-
ми за размножаване и реинтродукция.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПАСИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ 
НА ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ ЗА 2016 ГОДИНА

Приети пациенти по класове животни

AVES – 1051

M
AM

M
ALIA

 – 42

REPTILIA – 47

Приети пациенти 
по разреди

Природозащитен статус на постъпилите пациенти 
през 2016 година

ЗБР 3
29,6%

IUCN
4,9%

CITES
19,4% BONN

14,8%

BERN
31,3%

Д-р Таня 
Пимпилова 
ветеринарен 
лекар

Давид 
Изкуиердо 
полеви 
координатор, 
проект 
„Завръщане 
на ловния 
сокол в 
България“

Марин 
Стоев 
ветеринарен 
техник

 Екип
 Радостни сме да от-
бележим, че всяка година 
екипът ни има нови, млади 
попълнения. Изминалата 
2016-а година не прави из-
ключение. Да си част от 
дейността на Спасителния 
център е голямо предизви-
кателство и сме щастливи 
да отбележим, че и през 
тази година имаше много 
хора, които го приеха с ра-
дост.

Вероника
Борисова
сезонен 
работник

Петър 
Петров
сезонен 
работник

Андреана Дечева 
сътрудник проект 
,,Възстановяване 
на белошипата 
ветрушка”, 
LIFE11 NAT/BG/360

Д-р Цветан
Чапръзов 
ветеринарен 
лекар

Павлина
Христова
сезонен 
работник

Николай
Иванов
сезонен 
работник

Мариела
Загорска
счетоводител
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Приети животни от цялата страна – по точки на намиране

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

 По отношение на местата за прием, то 
и тази година най-много са пациентите, пос-
тъпили от територията на РИОСВ–Стара 
Загора, следвани от тези, приети от Пловдив 
и Бургас. Това, до някъде е разбираемо, имайки 
предвид местоположението на Центъра, нали-
чието на офис на ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ в Пловдив, 
както и богатото биологично разнообразие и 
активната ни работа в Бургас и региона.

  По отношение на съдействието за прие-
мане на нашите диви пациенти, тенденцията 
от миналите години се запазва и най-голям е 
броят на постъпилите, благодарение на съ-
действието на частни лица, след които логич-
но следват РИОСВ и служителите на ЗЕЛЕНИ 
БАЛКАНИ.
 Списък на всички лица, фирми и институ-
ции, съдействали за постъпването на пациен-
ти в Спасителния център през 2016 година, 
можете да видите тук: 

www.greenbalkans-wrbc.org

Приети животни от различни институции 
и частни лица

 Динамика 
 на приемане на пациентите 
 Приетите пациенти бележат все съща-
та динамика, както и през предни години. 
Най-силен период по отношение на броя па-
циенти е месец юни. Това е така, заради раз-
множителния сезон на птиците. През този 
период не само приемаме много бебета, диви 
сирачета, но също така поемаме грижите и за 
поколение то на птиците, отглеждани в наши-
те размножителни волиери.

Динамика на приетите животни по месеци

Обобщени резултати от дейността 
на Спасителния център за периода 1992–2016 г.
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 Причини за приемане 
 на пациентите
 Малките, паднали от гнезда и тази годи-
на държат първенството по брой пациенти, 
постъпили в Центъра (в зависимост от при-
чината за приемане). Това е напълно логично, 
имайки предвид големия пик на прием през 
летните месеци. На второ място са приети-
те по „неизвестни причини“, тъй като наши-
те пациенти са диви животни и рядко има 
свидетели на причините довели ги при нас 
или е трудно диагностицирането на точната 
причина за травмата. За радост се увеличава 
и броят на излюпените в Центъра малки, ко-
ито заемат трето място, както е видно от 
схемата.

Състояние на 
приетите пациенти

Брой пациенти по причини за 
постъпването им

 Състояние при прием
 Като логично следствие от причините 
за приема идва и задоволителното състоя-
ние на приетите пациенти, които са най-
многочислените през 2016 година. След тях 
са тези с фрактурите и изтощените, като 
най-често срещани състояния при приема.

 ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

 Ветеринарни грижи
 Несъмнено едно от най-важните звена в 
работата на Спасителния център е ветери-
нарно-медицинската дейност. През измина-
лата година нашият екип от ветеринарни 
лекари прие общо 215 пациента с различни 
фрактури. От тях 30 бяха отново освободе-
ни в природата, 12 бяха пренасочени в различ-
ни зоопаркове, 22 останаха за волиерно от-
глеждане в Центъра, 48 бяха евтаназирани и 
за 112 престоят в Центъра, за съжаление, за-
върши летално. Пациентите на Центъра са 
диви животни, намерени на случаен принцип 
и то в крайно изтощено състояние, ето защо 
екипът ни се гордее с всяка една победа над 
смъртта.

Пациенти по видове назначена терапия

 Работа в бебешкия сектор
 Работата в бебешкия сектор, въпреки че 
е сезонна, е доста време- и трудоемка. Затова 
на помощ, през лятото, ни идват сезонните 
работници. Не малка заслуга в отглеждането 
на бебетата сирачета на Центъра имат и 
двойките приемни родители – керкенези, ку-
кумявки, забулени сови.
 През изминалата година в Спасителния 
център сме приели 548 диви сирачета. 309 от 
тях са освободени в природата, 192 са умрели, 
26 са евтаназирани и 21 са оставени за волиер-
но отглеждане.

 Приемни родители
 Добър и удобен начин за отглеждане на 
диви бебета е приемната грижа. Ето защо 
в Центъра поддържаме двойки от видове на 
най-често приеманите сирачета – керкенези, 
кукумявки, забулени сови. В допълнение на това, 
диви семейства лястовици и дребни пойни 
птички също ни служат за приемни родите-
ли, отглеждайки поставените в гнездата им 
млади птици. Израснали под грижата на роди-
тели от същия вид, малките имат значително 
по-голям шанс да оцелеят в природата.
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 РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА 
 СПАСИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР
 По отношение на резултатите от дей-
ността ни, смело можем да заявим, че 2016 бе 
една доста успешна година. Продължихме да 
следваме принципите си и да се борим докрай 
за всеки един пациент на Центъра. За щастие, 
графиката показва по-добри резултати от 
предходната 2015 година при освободените, и 
намаляване процента на леталния изход и ев-
таназираните животни.

Пациенти по резултати от лечението за 2016 г.

ЛЕТАЛЕН
35%

ПРЕНАСОЧЕН 4%

ОСВОБОДЕН
48,4%

РАЗМНОЖИТЕЛНА ПРОГРАМА 0,08%

ЕВТАНАЗИЯ
6,2%

ВОЛИЕРНО
 ОТГЛЕЖ

ДАНЕ 6%

Графика с брой освободени животни по райони.

 Размножителна програма
 Безспорно един от най-забележителните 
резултати е излюпването на първото брада-
то лешоядче след повече от 50 години в Бълга-
рия, във волиерите на Центъра.
 В допълнение на двойките птици от 
програмите за връщане на изчезнали видове, в 
Центъра се размножават и други птици, като 
забулени сови, кукумявки и керкенези. Те са пред-
ставители на най-често срещаните видове 
пернати сирачета, постъпващи в бебешката 
стая и освен своите собствени, отглеждат, и 
диви малки, останали без родители.
 През изминалата година забулените сови 
са излюпили и отгледали три малки, кукумяв-
ките – седем свои малки и пет сирачета, а 
четирите двойки керкенези са излюпили 13 
собствени и отгледали 21 диви малки.

НЕОПРЕДЕЛЕН 6,5%

Карта с районите на освобождаване през 2016 г.
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 ПРОГРАМИ ЗА ПОВТОРНО 
 ВРЪЩАНЕ НА ВИДОВЕ

 Ловен сокол

 И през 2016 година продължихме да 
работим по проект „Завръщане на ловния сокол 
в България“. В десетте размножителни клетки, 
с които разполагаме, бяха сформирани общо 
осем двойки, които отгледаха девет малки. 
Общо 20 млади птици бяха освободени чрез 
предварително подготвените адаптационни 
волиери, като част от малките бяха закупени, 
а друга дарени на проекта от Záchranná 
stanice pro zraněné živočichy na Huslíku, Чехия и 
Фондация „Наука за природата“.

 Лешояди

 В първите месеци на 2016 година бе даден 
официално старт на проект „Светло бъдеще 
за черния лешояд“ LIFE14 NAT/BG/649. В рамките 
на проекта бяха реконструирани волиерите, 
дом на лешоядите в Центъра, посетителска-
та част и сервизните помещения в Центъра. 
Изградено бе специално фризерно помещение. 
В амбулаторията приехме 15 белоглави лешо-
яда, голяма част от които бедстващи, диви, 
птици. Обособихме и двойка черни лешояди, 
които се надяваме да започнат да се размно-
жават, скоро, при нас.

 Бeлошипа ветрушка

 2016 година бе най-успешната за размно-
жаването на белошипата ветрушка (Falco 
naumanni) и проект ,,Възстановяване на бе-
лошипата ветрушка”, LIFE11 NAT/BG/360. Ро-
дителската група белошипи ветрушки в Спа-
сителния център за диви животни  (общо 53 
птици), сформираха 20 двойки и отгледаха 
успешно 73 пиленца.  63 от тях бяха освободе-
ни в природата в Модула за освобождаване и 
адаптация на белошипи ветурушки в село Лев-
ка.

 КАМПАНИИ

 Образователни и обществени 
кампании
 През 2016 година бяха реализирани над 
девет обществени и образователни кампании 
с прякото участие на екипа на Центъра, някои 
от които в, а други извън пределите на 
Спасителния център. В тях участници бяха 
най-вече деца и ученици. Участвахме, също, 
в редица еко фестивали и зелени събития 
на които представихме дейността на 
Спасителния център и ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ.

 Дарителски кампании
 През 2016 година една от основните дари-
телски кампании на Центъра бе Осиновител-
ната програма. Освен това развихме и дораз-
вихме дарителството по ведомост, както и 
SMS кампанията на Центъра.
 Благодарим от сърце на нашите дарите-
ли и осиновители, чиято помощ е от огромно 
значение за нас:

ЕТ “Клима Д” ООД, Юлиана Георгиева, Гергана 
Брюел, Живка Стефанова, МД Колева, Калина 
Чакърова, Лидия Йорданова, М. Радева, 
Валентина Иванова, Юлиана Георгиева, Петър 
Иванов, Павлина С. Петкова, Тонка Стоянова, 
Любо и Илия Манчеви, Пламен Ненчев, Боряна 
Петкова, Ивайло Гладнишки, Екатерина 
Костадинова, ДПП “Врачански балкан”, Иво 

Наев, Румяна Боримечева, Момчил Блъсков, 
Лъчезар Енчев, Диана Павлова, Христина 
Калчева, Илиян Илиев, Диана Павлова, Диляна 
Дилкова-Пиперкова, Николай Кисьов, Боряна 
Желева, Георги Динев Иванов, Здравко 
Пламенов Попов, Елена Шопова, Милен 
Стоянов, Павлина Петкова, Георги Събев, Елка 
Запрянова Гигилева, Коста Кънчев, Симона 
Иванова, Десислава Керемидчиева, Лиляна 
Манчева, Петя Дончева, Веска Денева, Петя 
Милчева, Силвия Станчева, Ралица Матева, 
Веселка Ранкова, Симеон Гетов, Нина Вутова, 
Лазар Венеций Петрунов, служителите 
на “КонтурГлобал Марица Изток 3” АД. 
Благодарим също така на всички посетители 
и всички подкрепили SMS кампанията за 
даренията.

 Посещения в Центъра

 През изминалата година Центърът е 
бил посетен от близо 1 800 човека. Цифрата 

е двойно по-малка от предходните години, 
защото пролетно-летния, предпочитан за 
посетители сезон, през тази година съвпадна с 
мащабните ремонтни дейности в Центъра.
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 ОБУЧЕНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
ДЕЙНОСТИ
 Екипът на Спасителния център 
проведе четири обучения на студенти 
от Ветеринарномедицинския факултет 
на Тракийския университет по оказване на 
първа помощ на бедстващи диви животни. 
Отделно имаме изнесени над 20 презентации 
в различни учредения в Пловдив, Стара Загора, 
Ямбол и други градове. През годината имахме 
стажанти от Турция, които се обучаваха при 
нас на ветеринарна медицина на диви животни. 
Със същата цел Центърът бе посетен и от 
частно практикуващи ветеринарни лекари 
от България.

 МАТЕРИАЛНА БАЗА И 
СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ
 През 2016 година бяха реконструирани 
посетителската част на Спасителния център, 
помещенията за подготовка на храна, стаята 
за отдих на екипа, складовите помещения. 

Изградена бе камера за съхранение на храна 
по изцяло иновативен и природосъобразен 
модел. 
 Обновени бяха също, и волиерите на 
лешоядите, където бяха поставени нови 
гнездови платформи и видеонаблюдение.

 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
 Към края на 2016 година в Спасителния 
център има общо 149 охранителни и 
следящи поведението камери. Всички главни 
комуникационни възли по клетките са свързани 

с оптичен кабел, който осигурява скорост до 
10 000 mbit/sec. За момента по обща оценка са 
положени около 3–4 кm. кабели. Стойността 
на цялото комуникационно оборудване възлиза 
на 54 000 лева.

 ДОБРОВОЛЧЕСТВО
 Спасителният център не би могъл да 
съществува и оцелее вече повече от 20 годи-
ни без доброволците. Онези, които даряват 
свободното си време, но и зареждат екипа с 
енергията на своята воля, упоритост и все-
отдайност. На тях ние искаме да благодарим! 
Благодарим ви, че ви има и сте с нас:
Николай Иванов, Траян Василев, Дейвид 
Вълчев, Петър Петров, Цветомила Цанина,  
Яна Андонова,  Илиян Иванов, Димитър 
Димитров, Стелиана Стамова, Димитър 
Иванов, Данаил Христов, Лили Иванов, Егор 
Витюк, Антония Митева, Алекс Броус, Рута 
Лива, Лаура Хезог, Стефан Пеев, Антоний 
Гочев, Мартин Славчев, Васил Михайлов, 
Стелян Ябълкаров, Димитър Колев, Кристиян 

Рангелов, Данаил Колев, Ваня Кехайова, 
Мартин Иванов, Константин Николов, 
Стилян Димитров, Ана Георгиева, Самуил 
Петров, Момчил Красимиров, Александра 
Светославова, Магдалена Йовчева, Елица 
Аргирова, Станислав Алексов, Цветомир 
Маринов, Даниел Христов, Димитър Иванов, 
Цветан Терзийски, Любослав Трифонов, 
Чавдар Ибрашимов, Георги Желев, Божидар 
Джапунов, Атанас Юруков, Теодор Теодоров, 
Асен Финдрин, Станислав Алексов, Здравко 
Кузманов, Йоана Иванова, Михаела Крумова, 
Тошо Тодоров, Калина Борисова, екипите на 
“КонтурГлобал Марица Изток 3” АД и Овергаз 
Стара Загора.

 ОБУЧЕНИЯ И 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
 През миналото лято две доброволки, сту-
дентки по ветеринарна медицина, от Румъ-
ния посетиха Центъра и се включиха за един 
месец активно в работата ни. Организирани 
бяха също така, обучения за оказване на първа 
помощ за бедстващи диви животни в чети-
рите Професионални гимназии, подготвящи 
бъдещи ветеринарни специалисти в Стара 
Загора, Ловеч, Добрич и Костинброд.

 РАБОТА НА ТЕРЕН
 Освен на територията на Центъра, еки-
път ни често е и на терен – по склоновете 
на Сакар,  в търсене на белошипи ветрушки и 
диви коне, равнините на Тракия – в обгрижване 
на ловни соколи, скалите на Стара планина при 
волиерите за лешояди в ПП „Сините камъни“ и 
НП „Централен балкан“, на кораб в Черно море 
в преследване на делфини, по склоновете на Из-
точни Родопи за подхранване на лешояди… все 
сме там, рамо до рамо с нашите колеги от 
ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ и доброволците.
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 Медиите за нас
 Спасителният център продължава да 
бъде любопитна тема за медиите у нас. 
През изминалата година имаме над 120 изяви 
в различни местни и национални медии. Ние 
високо ценим тяхното внимание, което ни 
помага да популяризираме природозащитната 
идея сред обществото, в името на нашето 
общо бъдеще.

 Партньори
 Изказваме искрените си благодарности на нашите партньори:

Министерство на околната среда 
и водите
Регионална инспекция по околната 
среда и водите – Стара Загора

Тракийски университет
Стара Загора

Професионална гимназия 
по ветеринарна медицина 
Стара Загора

Център за развъждане на хищни 
птици (Уелс, Великобритания)

Фондация „Помощ за 
благотворителността в България”

М tel

Франкфуртското зоологическо 
дружество (Германия)

Немска федерална агенция по 
околна среда (DBU)

Програма LIFE+ 
на Европейската общност (EU)

Общоевропейска екологична 
мрежа НАТУРА 2000

Фонд за европейско природно
наследство ЕВРОНАТУР – Германия

Фондация за опазване 
на лешоядите (VCF)

Община Прага

Зоопарк Прага

Toner Stream 

Контур Глобал

Застрахователно акционерно 
дружество „Армеец”

КЛИМА – Д” Харманли

Mohamed bin Zayed 
SPECIES CONSERVATION FUND

Агенцията по околна среда 
   Абу Даби

 Финансиране
Приходи, привлечени 
в Спасителния център 
за 2016 г. както следва: 
374 797 лв. 

191 712 €
£163 453

Разходи на Спасителния център 
за 2016 г. по категории



www.greenbalkans-wrbc.org

През 2016-а година във волиерите на 
Спасителния център за диви животни на 
ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ се излюпиха две брадати 
лешоядчета. Те са първите от вида си 
излюпени в страната ни от 50 години 
насам и са надеждата за завръщането на 
брадатите лешояди в небето на България.


