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Ивайло Клисуров – Управител
Организира и управлява дейността на Спасителния център за диви животни. Ръководи екипа, разработва проекти и търси 

финансиране. Участва активно в кадровата политика и връзките с обществеността, държавни и частни институции и други НПО. 
Координира развитието на размножителните програми и програмите за реинтродукция и рестокинг (повторно въвеждане), в които 
Спасителният център има ключова роля. Отговаря за развитието на организацията и дейностите и в Стара Загора. 

Председател на УС на СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“.

Д-р Христина Клисурова - Ветеринарен лекар и Връзки с обществеността
Отговаря за приемането, лечението и рехабилитирането на пациентите. Поддържа базата данни 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 видове. Активно координира връзките с обществеността, медии и държавни 
институции във ветеринарно отношение. Разработва нови проекти и кординира дарителската и осиновителната програми на 
Спасителния център.

Д-р Сашка Витанова – Ветеринарен лекар и Координатор доброволческа програма
Сашка активно ръководи дейностите на Спасителния център с международни и национални доброволци и координира връзката с 

програма „Младежта в действие” към „Европейската доброволческа служба”. Ежедневно координира дейността на доброволните сътрудници 
и тяхната седмична програма. Осъществява приемането, лечението и рехабилитирането на пациентите и ветеринарните грижи. 

Иван Иванов - Координатор размножителна програма и Технически сътрудник
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, от няколко години заема няколко длъжности 
в Спасителния център. Като координатор на размножителната програма, следи всички размножаващи се двойки, отговоря за 
инкубаторните и люпилните помещения. Също така, сътрудничи в програмите за реинтродукция и рестокинг и допълва част от 
общата и специализирана поддръжка на базата.

Николай Арабаджиев - Рехабилитатор диви животни
Също дългогодишен доброволец в „Зелени Балкани”, вече като служител, Николай е главната действаща фигура при създаването на 

добри условия за птиците в Спасителния център, за което му помага вродената му интуиция към животните. Отговоря за ежедневните 
грижи в Спасителния център и сътрудничи на координатора на размножителната програма. Участва активно в поддръжката на базата,  
строежа на нови клетки и изработването на кацалки за птиците.

Любомила Кривошиева – Рехабилитатор диви животни
Дългогодишен доброволец на Зелени Балкани и Спасителния център, с активно участие в охраната на гнездата на царските орли и 

транспортирането на пострадали животни от София към Спасителния център. Фотограф на диви животни.   
Мила има много специално отношение към животните, което, съчетано с  познанията за поведението им в дивата природа, помага 

за по-добрата преценка на поведението им като пациенти и по-лесното им приспособяване към временния живот в плен. Реанимацията 
е нейното поле на действие. Тя е и фотографът на Спасителния център и не пропуска да документира живота на пациентите.    

Пепа Енчева – Координатор екип и Рехабилитатор диви животни
Постъпила съвсем наскоро в редиците на Спасителния център, Пепа съчетава няколко основни дейности - координира 

ежедневната работа на екипа на центъра, прави седмичната и месечна програма, участва активно при приемането и посрещането на 
новите пациенти, доставките на храна и всички необходими консумативи, свързани с ежедневието в центъра, както и в ежедневните 
грижи за животните в центъра.

Екип
Характерно за всички членове на екипа е, че са неуморни, вечно търсещи личности, готови на лишения в 

името на животните. Условията на работа, често, са трудни и изискващи бързи и адекватни решения, от които 
зависи животът на пациентите. Всеки сигнал за бедстващо или ранено животно е различен и предполага различен 
подход и голяма доза изобретателност.

Уважаеми доброволци, колеги, приятели, партньори, 
дарители и съмишленици на Спасителния център за диви животни,
Вече повече от 15 години на територията на град Стара Загора работи единствения в 

страната Спасителен център за диви животни, управляван от Федерация на природозащитни 
сдружения Зелени Балкани. За тези години изключително професионалната дейност на 
Спасителния център показа важността на усилията, свързани с опазване на видове извън 
естествената им среда. За това време екипът на Спасителния център разви своите професионални 
умения и дейността му стана значима и популярна в национален и европейски мащаб. 

За 2009 г. през вратите на Центъра са преминали над 1000 нуждаещи се от помощ диви животни, като 
над 480 от тези животни са пуснати обратно в дивата природата. Част от тях са застрашени или редки в 
европейски или световен мащаб. 

Ние сме убедени, че  полезните резултати от дейността на Центъра ще се увеличат през следващите 
години, което от ще доведе до повече природа в нашия живот и повече приятели и доброволци за Центъра.

Желая на всички вас здраве, лични и професионални успехи през 2010г.

С уважение:
Инж. Тома Белев – Председател на ФПС „Зелени Балкани” и Директор на Природен парк Витоша



Идеята за създаване на специализирана клиника за  пострадали диви животни възниква в периода 1990-1993 г. 
от симпатизанти и основатели на „Зелени Балкани“. През 1994 г. Центърът вече е факт и започва да се развива като 
специализирано звено от дейността на природозащитната организация „Зелени Балкани“, свързано с рехабилитация, 
лечение, възстановяване и връщане в природата на бедстващи, редки и застрашени от изчезване животни. Базата и 
първоначалните съоръжения са предоставени от Техникума по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“  – Стара 
Загора и „Тракийски университет“ – Стара Загора. В изграждането и развитието на Центъра се включват повече от 250 
доброволни сътрудници на „Зелени Балкани“ от цялата страна, а специализираната ветеринарна помощ се осъществява 
със съдействието на „Ветеринарни клиники Д-р Цеков“ и „Тракийски университет“ – Стара Загора. Спасителният център 
за диви животни е обявен за спасителен център по смисъла на чл.71, ал.1, т.1 от Закона за Биологичното Разнообразие 
със заповед на Министъра на околната среда и водите №РД 242/14.03.2003 год.      

Към настоящият момент, Центърът вече разполага с над 
50 съоръжения за рехабилитация, лечение, размножаване и 
отглеждане на редки видове, на площ от 6300 м2, в това число 1100 
м2 волиери, ветеринарна амбулатория, обслужващи помещения, 
помещения за разлитане и възстановителна терапия.   

Основни направления в нашата работа
• Лечение и възстановяване на бедстващи (ранени или 

изтощени) 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 
популациите на следните видове: брадат лешояд, царски орел, 
черен лешояд и белошипа ветрушка; 

• Образователни екологични младежки 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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Сигналите за бедстващи животни се получават почти ежедневно 
от цялата страната. Най-често, това става на горещия телефон на 
Центъра, а в други случаи, пациентите биват донесени в самия 
Център. Понякога е необходимо екипът на Центъра да отиде на 
място, особено когато става въпрос за по-специфични случаи или 
природни и други бедствия, при които има пострадали голям брой 
животни. 

 Екипът на Центъра е изградил мрежа от доброволни сътрудници 
в повече от 50 населени места из цялата страна. Доброволните 
сътрудници приемат сигнали на местно ниво и съдействат за 
изпращането на пострадалите животни към Центъра, като, много 
често, изпращането става и по обществения транспорт.

С всяка изминала година от дейността на Центъра се увеличава 
и броят на хората и институциите, изпращащи или съдействащи за 
изпращането на бедстващи животни до Стара Загора, като за 2009 г. 
техният брой е бил вече 431.

Приемане на пострадали животни 
За периода януари-декември 2009 г. в Центъра са постъпили 1056 бедстващи 

и ранени животни от 108 вида, принадлежащи към 3 класа - Птици, Бозайници 
и Влечуги. 

Най-многобройни са представителите на птиците, принадлежащи към 
разредите Совоподобни, Врабчоподобни, Соколоподобни, Щъркелоподобни, 
Бързолетоподобни, Дъждосвирцоподобни, Гълъбоподобни, Кълвачоподобни, 
Гъскоподобни, Синявицоподобни, Кокошоподобни, Козодоеподобни, 
Гмуркачоподобни и Пеликаноподобни. Следват бозайниците от разредите 
Прилепи, Насекомоядни, Гризачи, Чифтокопитни и Зайцевидни, и Влечугите, 
представени от разредите Костенурки и Люспести.

Разпределение по разреди

Приети животни от различни институции и частни лица

Разпределение по класове
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При по-тежки случаи, като 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 за стабилизиране на състоянието им преди транспортирането до Стара 
Загора. 

Приети животни по административно деление на РИОСВ в България

По териториално деление в системата на МОСВ

По точки на намиране

Списък на лицата и институциите изпратили животни

СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ - Годишен отчет 2009 година



Резултатът от тези действия, най-често, е масово отравяне 
на зърноядни и хищни птици.

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

Що се отнася до отстрела на защитени видове, ситу-
ацията е особено тревожна. С всяка изминала година в 
Спасителния център постъпват все повече животни с ог-
нестрелни рани, а особено при птиците, процентът на ця-
лостно възстановяване след такова нараняване, е твърде 
нисък. Въпреки действащите Европейски споразумения 
и редица регламенти, ловците безконтролно продължа-
ват отстрела на всякак-
ви животни. Забелязва 
се продължаването, а 
дори и задълбочава-
нето на негативното 
отношение към хищ-
ните птици. Макар и 
напълно незаконно, 
при регулярните си 
ловни излети, ловците 
отстрелват грабливите 
птици просто за удо-
волствие.        

Природозащитен статус и динамика на приемане на пациентите през годината 
Основната част от постъпващите пациенти са животни с висок консервационен 

статус. Почти всички фигурират 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 (юни–август) и зимния (октомври–
януари) сезони. 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. 

Причини за приемане на пациентите 
Основният брой приети пациенти в летния пиков 

период са, най-вече, млади неопитни индивиди, отпаднали, 
по една или друга причина, от гнездата. За 2009 г. техният 
брой е 381 от общо 1056 приети пациенти. В зимния пиков 
период, най-голям е броят на простреляните животни.

Общо за 2009 г., по честота на причините за 
приемането им, пациентите в Спасителния център са: 
паднали от гнезда, конфискувани, такива, чието гнездо 
е било разрушено, намерени извън естественото им 
местообитание, пострадали, в резултат на сблъсък с 
превозно средство, простреляни и т.н., а част от причините 
остават неизвестни.  

 Най-често, животните, приемани в Центъра, са в 
много лошо състояние, с огнестрелни или прободни рани, 
охлузвания, изгаряния от високоволтово електричество, 
силно опаразитени, попаднали в петролни продукти, с 
фрактури по крайниците, черепа и скелета и др.

През последните няколко години зачестиха и 
случаите с отровени животни. Това се случва най-често 
в периодите преди сеитба. Масово, земеделските стопани 
започнаха да използват третирани семена, които, освен за 
семе, използват и в борбата си с гризачите. В не малко от 
случаите, различните препарати се предозират, с цел по-
ефективно унищожаване на полевките и други гризачи. 

Пациенти по видове състояния
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Ветеринарни грижи
След транспортирането на пациентите до Стара 

Загора, идва ред на ветеринарните специалисти да се 
погрижат първо за спасяването на живота им и след 
това за възстановяването им. Множество манипулации, 
прегледи, диагностициране, хирургични интервенции 
и рентгенографии съпътстват лечението на всеки един 
от нашите пациенти. При някои животни процесът 
на лечение и цялостна рехабилитация 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 дивия им 

произход и шокът от 
попадането им в плен. 
В повечето случаи, това 
затруднява значително 
лечението и усложнява 
престоя на пациента в 
Спасителния център.

Резултати от дейността на Спасителния център за диви животни
За периода януари–декември 2009 г. в Спасителния Център са постъпили 

1056 пострадали диви животни. След период на лечение и рехабилитация, близо 
половината от пациентите са възстановени и върнати обратно в природата. 
Останалите са пренасочени към волиерно отглеждане или изходът от лечението за 
тях е завършил летално.

Динамиката на приетите пациенти по месеци, показва обособяването на различни 
периоди. Така, април-август е период на пухкавите бебета, които, по една или друга 
причина, падат от гнездата си. Септември и октомври 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 изтощени. Октомври – януари е 
периодът на простреляните. Не е учудващо, че този период съвпада с ловния сезон и 
оттам идват и проблемите за дивите животни.

Пациенти по видове назначена терапия

Пациенти по видове състояния
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Обобщени резултати от дейноста на Центъра за 1992 - 2009 г. Приети пациенти 1992 - 2009 г.



Връщане в природата 
Преди да бъдат набелязани местата за връщане в природата 

на успешно преминалите лечение и/или рехабилитация животни, 
специалистите на Центъра съгласуват дейностите 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 живот. Всички птици се маркират със специални 
пръстени, предоставени от Българската Орнитологична Централа. 
През 2009 г. с такива пръстени са маркирани 279 върнати в природата 
птици. Пускания бяха извършени на територията на цялата страна, 
най-вече по покана на различни дирекции на природни паркове 
и Регионални инспекции по околна среда и води. Събитията бяха 
организирани на кампаниен принцип и на тях, на местно ниво, в 
повечето случаи бяха поканени да присъстват ученици и граждани, 
официални гости от местната власт и медии. 

Размножителна програма 

Въпреки високият 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 бъдещо 
волиерно отглеждане, а част от тях се включват и в 
размножителната програма на Центъра. По този начин, 
от негодните за връщане в дивата природа 
родители, се получава поколение от напълно 
здрави индивиди, които биват пускани на 
свобода. 

През изминалата 2009 г. постигнахме 
успехи в размножаването на бухалите, 
белоопашатите мишелови, щъркелите, 
обикновените ветрушки и белоглавите 
лешояди. Част от волиерите на 
размножаващите се двойки бяха оборудвани 
със системи за видеонаблюдение, с цел 
проследяване на поведението на двойките 
за повишаване на гнездовия успех и 
успеваемостта при отглеждането на малките.  

През 2009 г. беше поставено и началото на 

Райони на пускане на животни през 2009 година

Райони на пускане на животни през 2009 година

размножителната програма за белошипи ветрушки, с цел 
последваща реинтродукция на този изчезнал от страната 
ни вид. Центърът получи дарение от 2 двойки белошипи 
ветрушки от Парк за птици Валсроде (Германия), които 
ще бъдат настанени в специално конструирани клетки, 
осигуряващи необходимото за размножаването на 
птиците спокойствие. Клетките са изградени по проект 
„Белошипата ветрушка – без минало, но с бъдеще“, 
финансиран от М-Тел Еко Грант.  

СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ - Годишен отчет 2009 година



Фондация „Екообщност“, Дружество за защита на хищните 
птици, Фонд за дивата флора и фауна, Национален парк 
„Централен Балкани“ и Природните паркове „Врачански 
Балкан“, „Сините камъни“ и „Българка“ – едни от местата, 
предвидени за реинтродукцията на белоглавите лешояди.

Първите 18 птици пристигнаха през март 2009 г. и 
след карантинния период в специално построената за 
тях клетка в Спасителния център, бяха разпределени в 
адаптационни волиери в Котленска планина, Природните 
паркове „Сините камъни“ и „Врачански балкан“ и 
Национален парк „Централен Балкан“, където ще трябва 
да останат известно време, за да се адаптират към 
новата среда. В зависимост от възрастта им, те ще бъдат 
постепенно освобождавани в дивата природа.  

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

Възстановяване на ловния сокол (Falco cherrug) в България

Възстановяване на белоглавия лешояд (Gyps fulvus) в Стара Планина

През 2009 г. стартира мащабен план за реинтродукция 
на белоглави лешояди, в който Спасителният център е 
основно звено. Планът за действие за възстановяване 
и опазване на лешоядите на Балканския полуостров 
е иницииран и осъществяван от международен 
Консорциум от НПО, който през 2005 г. подписа 
меморандум за разбирателство и съвместна работа с 
Министерството на околната среда и водите на Република 
България. Предвижда се, в рамките на 3 години, от 100 до 
150 птици от вида белоглав лешояд (Gyps fulvus) да бъдат 
реинтродуцирани в района на Стара планина, от където 
птицата е изчезнала като гнездящ вид. 

Спасителният център си партнира по проекта с 

През 2006 г. Централната лаборатория по обща екология 
(ЦЛОЕ) към Българската академия на науките стартира 
4-годишно проучване върху състоянието и екологията 
на ловния сокол в България. В края на 2009 г. екип от 
български и чужди организации (Централна лаборатория 
по обща екология, „Зелени Балкани“, International 
Wildlife Consultants, Национален природонаучен музей, 
Институт по зоология към БАН, Helmholtz Centre for 
Environmental Research) излезе с чернова на документ, 
обсъждащ нуждата от реинтродукция на ловни соколи 
у нас и начините 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 – 
отглеждане и размножаване на 
птици в плен за въвеждането на 
тяхното поколение в природата. 

В допълнение на това, двама 
от служителите на „Зелени 
Балкани“ прекараха общо 8 
месеца в Размножителния център 
за соколи - Hunting Falcons 
International: Breeding Facility към 
International Wildlife Consultants 

Ltd (Уелс, Великобритания), за да усвоят в детайли 
методиката по размножаване и отглеждане на ловни 
соколи в плен. Натрупаният опит ще бъде приложен 
за подобряване и адаптиране инфраструктурата на 
Спасителния център за настаняване и размножаване на 
ловни соколи в плен. 

Експерт на организацията се включи и в международна 
работна среща за обсъждане проблемите, свързани с 
глобалния статус на ловния сокол, проведена в Абу Даби 
(ОАЕ) през април 2009 г., където представи Спасителния 
център за диви животни и обсъжданата стратегия за 

реинтродукция. 
През 2010 г. се очаква пуб-

ликуването на окончателният 
вариант на Предпроектното 
проучване за реинтродукцията 
на ловен сокол в България, об-
щественото обсъждане и самият 
старт на програмата по реинтро-
дукция (инфраструктурно раз-
витие на Спасителния център, 
установяване на контакти със 
собственици на ловни соколи от 
европейска раса, за набавяне на 
размножаващи се птици). 
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Възстановяване на белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България

Доброволен труд
През 2009 г. в ежедневната работа в Центъра се включиха много доброволци 

от България, Германия, Италия, Македония, Румъния и Франция, част от тях 
стажанти от различните сфери на зоологията, екологията и ветеринарната 
медицина. Те дадоха своя ценен принос както в ежедневните грижи за пациентите 
– приемане на животните, приготвяне на храна за тях, хранене, почистване, 
наблюдение, помощ при изпълнение на специализирани ветеринарни грижи, 
участие при връщане на пациентите на свобода, така и в различните дейности по 
поддръжка на базата – косене на трева, залесяване, дезинфекция, градинарство 
и др. В зависимост от интересите и продължителността на престой им, 
доброволците имаха възможност да участват и в различните теренни дейности 
на „Зелени Балкани“. 

По линия на Европейската Доброволческа Служба на програма „Младежта в 
действие“ 2007-2013 на ЕС, която дава възможност на младежи на възраст 18–30 
години да живеят и работят в друга страна и да получат професионална подкрепа, 
ръководство и наставничество, при нас работиха 5-ма доброволци от различни 
държави, за което искрено им благодарим. Това са: Кора-Михал Граулих (Германия), 
Федерико Летиери (Италия), Милен 

През 2009 г. стартираха и първите стъпки по 
програмата за реинтродукция на белошипата ветрушка в 
България. Този, често срещан в миналото сокол, е изчезнал 
като гнездящ вид от България в началото на 60-те години. 
Основните причини, най–общо, са свързани с човешката 
дейност. В тази връзка, в средата на годината бе изготвен 
и спечелен проект „Белошипата ветрушка – без минало, 
но с бъдеще“, финансиран от М-Тел Еко Грант. В рамките 
на проекта бяха реконструирани клетки за размножаване 
на птиците в Спасителния център, доставени бяха нови, 
по-модерни, инкубатори, а клетките бяха оборудвани 
с видеонаблюдение за предстоящият размножителен 
период. Като част от тези дейности, Паркът за птици във 
Валсроде (Walsrode Bird Park), Германия, предостави в 
средата на годината 2 двойки, които да бъдат включени в 
размножителната програма през 2010 г. Като последваща 
програмата стъпка беше разработен и проект пред 
Оперативна програма Околна среда (ОПОС), който, 
реално, стартира в края на 2009 г. Една от трите дейности 
в него е свързана пряко с програмата - създаване на 
материална и генетична база за възстановяване на 
белошипата ветрушка и идентифициране на потенциални 

места за възстановяване на популациите и. Предстои още 
по-голямо разширение на базата на Центъра и адаптиране 
към размножаване на нови двойки ветрушки, увеличаване 
на хранителния ресурс и доставяне на 5 двойки птици от 
Испания, както и проучване на подходящи територии за 
последващо пускане на птици в природата.

Саниер (Франция), Корадо Компарото (Италия), Гиопар Олах-Гал (Румъния).
Искрено благодарим и на всички, дарили труда си за 

Спасителния център през 2009 г.: Александра Тодоровска 
(Македония), Александър Мечев, Антония  Хиршниц (Италия), Д-р 
Бинева, Божидар Стоянов, Бранко Богуцевски (Македония), Виктория 
Василева, Д-р Владимир Петров, Георги Бакоев, Георги Диловски, Гюнлюр 
Озтас (Турция), Данаил Душков, Данко Стоев, Диан Манолов, Ева Ръкова, 
Елена Кметова, Елена Колева, Емануел Балтаг (Румъния), Доц. Иван Зарков 
Илиян Стоев, Калина Желязкова, Д-р Киркова,  Д-р Костов, Лиса Лутц 
(Германия), Лучиан Балбоака (Румъния), Любомир Янков, Марин Стоев, 
Николай Чолаков, Павлин Желев, Петер Ван Компернол (Белгия), Радина 
Калдамукова, Рафлин Саркисиян, Рубен Гутиерез (Испания), Румяна 
Иванова, Д-р Слави Цеков и екипът на „Ветеринарни клиники д-р Цеков“, 
Стоил Стоилов, Таньо Марков, Явор Маджаров. 
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Образователни и обществени кампании, семинари и посещения на центъра 
През 2009 г. екипът на Центъра участва в поредица от 

образователни и обществени кампании. На територията на цялата 
страна доброволците на „Зелени Балкани“ популяризираха различни 
дейности, свързани с опазването на природата. Организирани 
бяха множество кампании и работни срещи, касаещи темата за 
пострадали в резултат на човешкото влияние диви животни. 
Ежедневно, в електронни форуми, нашите специалисти вземат 
отношение по теми свързани с лечение и рехабилитация на диви 
животни. 

През 2009 г. през вратите на Центъра са преминали повече от 
2300 посетители, основно ученици, студенти, природозащитници, 
експерти от системата на МОСВ и ДАГ и журналисти. Много 

туроператорски фирми, организиращи ученически екскурзии, включиха 
в офертите си Спасителния център като значимо място, което децата 
могат да посетят. 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 отблизо с биологията на отделните видове, 
както и да научат съдбата на всеки един пациент и негативното влияние 
на човека върху природата. 

Много личности от обществения живот също посетиха Спасителния 
център. Наши гости бяха вицепрезидентът на Република България 
ген. Ангел Марин, Министърът на околната среда и водите г-жа Нона 
Караджова, Екс-посланикът на Съединените Американски Щати - г-н 

Джон Баерли, Посланикът на Република Германия - г-н Гейер, Кметът на Община Стара Загора – проф.Танчев, Ректорът 
на „Тракийски университет“ – Стара Загора, Областният управител на Стара Загора г-н Йордан Николов, певицата 
Мария Илиева и артистите от Стерео стая – КРИСТА и B.O.Y.A.N., наши дългогодишни приятели и осиновители, 
финалистките на конкурса Мис България 2009 и самата Мис България 2009, г-ца Антония Петрова.

Медиите за нас 
Като организация, извършваща общественополезна дейност, 

свързана с помощ за нуждаещи се диви животни, Спасителният 
център е често популяризиран пред обществото чрез множество 
медийни изяви. Целта на тази наши изяви е не толкова придобиване 
на известност, колкото достигане чрез медиите до по широк кръг 
от хора, на които да въздействаме положително, в посока опазване 
на дивата природа и заобикалящата ни среда. В тази връзка, през 
2009 г. дейността на Центъра бе отразена повече от 307 пъти в 
телевизии, вестници и списания на регионално и национално ниво. 

Повишаване на квалификацията
Спасителният център е единствен по рода си в нашата страна и, като 

такъв, трябва да разполага с екип, овладял специфични знания и умения, 
чието ниво трябва непрекъснато да се повишава. За целта, Центърът 
поддържа контакти с много чуждестранни интитуции, спасителни и 
размножителни центрове, зоопаркове и други, от които има възможност 
да черпи опит и знания. 

През 2009 г. двама от членовете на екипа имаха възможност да 
натрупат полезен опит и знания, работейки в чужбина, единият в Център 
за развъждане на хищни птици (Уелс, Великобритания), а другият в Парк 
за птици (Валсроде, Германия). Наученото, те ще имат възможност да 
приложат на практика както в ежедневните грижи за пациентите, така 
и в размножителната програма, която е много важна част от дейността 
на Центъра. 
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Дарителски кампании
През 2009 г. проведохме няколко дарителски кампании 

с цел набиране на средства за дейността на Центъра. 
Традиционно, през цялата година, течеше осиновителната 
програма, чието начало бе положено през 2006 г. Тя 
предлага осиновяване на пациент с трайни увреждания и 
с радост можем да кажем, че през 2009 г. в нея се включиха 
100 осиновителя, двойно повече от миналата година. Сред 
осиновителите са както индивидуални граждани, така и 
цели училищни класове, училища и фирми, а набраната 
сума достигна 17 837,70 лв. 

Чрез Единният дарителски номер DMS проведохме две 
акции под надслов „Помогни ми да порасна“ и „Втори шанс 
за дивите животни“. Идеята бе лесно и бързо всеки да може 
да дари сума чрез SMS. От първата кампания бяха събрани 
636,00 лв, а втората ще продължи до края на март 2010 г.

Спасителният център беше включен като възможност 
за даряване и в дарителска кампания, организирана 
от „Райфайзенбанк“ и Dir.bg. Коледната инициатива 
„Избери, за да помогнеш“ събра над 35 каузи от различни 
сфери. В частта Еко проекти бе включен единствено 
Спасителният център за диви животни. Инициативата 
беше насочена към служителите на банката и интернет 
портала, като всеки имаше право да избира кауза, за която 
да дари. Над 90 служители на банката избраха именно 
каузата на Центъра, а набраната сума надхвърли 11 000 лв.  

Финансиране
Осигуряването на финансиране за дейностите, 

които извършва Спасителен център за диви животни, е 
сложен и труден процес изискващ много енергия, време 
и търпение. Източниците на финансиране са много 
разнообразни, като дарения от лица и фирми, дарения 
от специализирани кампании, работа по различни 
проекти финансирани от международни донори, годишна 
издръжка, осигурена от ПУДООС при МОСВ. През 2009 
г. в Спасителния център бяха привлечени 164 559,27 лв., 
представени детайлно в графиките.  
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Донорство и партньори
Изказваме искрените си благодарности на всички, спомогнали за развитието на Спасителния център за диви животни на „Зелени 

Балкани“ и най-вече на:

Предприятие за управление на дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС)
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – 
Стара Загора

Тракийски университет – Стара Загора

Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван 
П. Павлов“ – Стара Загора

Ветеринарни клиники Д-р Цеков

Парк за птици (Валсроде, Германия)

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)

Фондация за опазване на черния лешояд (Испания)

Център за развъждане на хищни птици (Уелс, 
Великобритания)

Благодарим на всички приятели на дивите животни, които ни подкрепиха: 

Александра Василева, Алексей Лазаров, Алена Георгиева, Анна Коевска, Божидара Новакова, Ваня Петрова, Венета Евтимова, 
Веселина Ангелова, „Виа Инжинеринг“ООД, Вяра Крушкова, Георги Крушков, Гергана Николова, Група „Ангелчета“ на ЦДГ „Детски 
рай“ - Стара Загора, Даниел Николов, Денислав Вълев, Деница Дабижева, Десислава Димитрова Ангелова, Десислава Младенова, 
Десислава Топалова, децата от ЦДГ 66 – Стара Загора, децата от IIa, IIIa и IVa класове на ОУ„Любен Каравелов“ – Пловдив, децата от 
IIа, IIб, IVа и IVб класове на ОУ„В.Петлешков“ – Пловдив, децата от IIIa клас на СОУ„Христо Ботев“ – Ихтиман, децата от IIIб клас на 
ОУ„Св.Никола“ - Стара Загора, децата от IIIг клас на ОУ„Райна Княгиня“ – Пловдив, децата от IIIa и IIIб класове на ОУ„Св. Паисий 
Хилендарски“ – Стара Загора, децата от IVа клас на СОУ„Максим Горки“ - Стара Загора, децата от IVв клас на СОУ„П.Р.Славейков“ – 
Стара Загора, децата от XIд клас на ПГЧЕ„Ромен Ролан“ – Стара Загора, децата от къща №11 на „SOS детски селища“ – Трявна, децата 
от НУ„Любен Каравелов“ -  Нова Загора, децата от НУ„Христо Ботев“ – Пловдив, децата от ОУ„Елин Пелин“ - Пловдив, децата от 
ОУ„Пенчо Славейков“ - с.Белащица, децата от ОУ„Кл.Охридски“ – Пловдив, децата от СОУ„Св. Софроний Врачански“ – Пловдив, 
децата от СОУ„Св. Патриарх Евтимий“ – Пловдив, децата от СОУ„Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив, децата от СОУ„Петър 
Берон“ – Момчилград, децата от ЦДГ„Майчина грижа“ – Пловдив, децата от ЦДГ„Чайка“ – Пловдив, децата от ЦДГ 66 – Стара Загора, 
Доротея Маринова, Елена Митева, Елена Стойкова – Вучкова, Елица Стоянова, Иванка Гуджева, Пламен Сендрев, Иванка Налджиева, 
Иглика Георгиева, Изабела Стефанова Царска, Илия Бежански, Илия Гунчев, Илиян Илиев, Клуб UNECO на Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“, колективът на „Империя онлайн“ ООД, „Контрол-П“ ООД, Красимир Проданов, КРИСТА и B.O.Y.A.N. от 
„Стерео стая“, Лилия Гечева, Лилия Костова, Лилия Хаджийска, Мария Годинова, Мария Илиева, Мария Маркова, Мая Младенова, 
Мая Чешмеджиева, Мира Угур, Михаил Ванчев, „Модис Интерком“ ЕООД, Надина Тошева, Нася Георгиева Мугрева, Невяна Стоянова 
Кузева, Нели Стоянова – Генова, Николай Кръстев, Николай Николов, Николета Янинска, ОДК – Панагюрище, Павел Въжаров, 
Павлина Велова, Паша Славова, Пламен Горанов, Пламен Сендрев, Полина Марангозова, Преслава Кирова, „Пропърти мениджмънт“ 
ООД, Радослава Атанасова Каназирева, Румяна Бежанска, Сашо Василев, Силвия Кръстева, Симеон Арангелов, СНЦ „Бъдеще за 
Змеево“, Станка Дончева, Стойка Вълчинова, студенти от  Педагогически факултет на „Тракийски университет“, специалност Социална 
педагогика, Сълза Тодорова, Университет „Арменелос“ – София, Форум „Зоомания“, Чоно Христозов, Юлияна Наскова, Яна Грозева.


