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Уважаеми колеги и партньори,
Уважаеми доброволци и съмишленици на Спасителен център „Зелени Балкани“,
като ректор на Тракийски университет-Стара Загора аз съм изключително горд, че вече
близо 25 години сме Ваши партньори, тъй като голяма част от екипа на Спасителния
център сте наши възпитаници. Нашият университет е най-авторитетното и престижно висше училище България в областта на ветеринарната медицина и аграрните
науки. С целия ни преподавателски и научен потенциал Ви подкрепихме в началото, когато от една благородна идея за спасяване на пострадалите диви животни, се създаде и
разви Спасителният център за диви животни към „Зелени Балкани“. Заедно продължихме
и през годините. С Вашия неугасващ ентусиазъм и любов към природата, Вие показахте,
че „Зелената идея“ не е мит, а реалност за живота и душите на много хора, че Спасителният център за диви животни не е „младежка закачка“, а обществена необходимост
за конкретни действия при опазване на дивите животни на България. Той е и обществен
образователен и изследователски център за възпитание на децата и младите хора в
любов и грижа към природата.
Уважаеми колеги, поздравявам Ви с постигнатите резултати през изминалата година и Ви уверявам,
че Тракийски университет и занапред ще бъде Ваш партньор и приятел. Ще Ви подкрепяме и ще работим
съвместно при осъществяването на конкретните проекти за спасяване на дивите животни и за възстановяване на изчезналите видове от природата в България.
С уважение,

Проф. двмн Иван Въшин
Ректор на Тракийски университет
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ДЕЙНОСТТА НИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
ПРИЕМ

Приети пациенти по класове животни

Неразделна част от приема в Центъра са
сигналите, които ние обработваме ежедневно през цялата година. Понякога, през лятото,
техния брой достига над 90 на ден. Голяма
част от тях са насочени пряко към работата
в Центъра, но има и такива, които са далеч
от нашата компетенция. Въпреки това ние
се стремим, ако не можем да поемем случая, да
бъдем полезни с насоки и съвети.
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Приети пациенти по разреди

През 2017 година Центърът е работил
общо с 1714 пациента, над 98% от които от
защитени видове.
Природозащитен статус на постъпилите пациенти
през 2017 година
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Полиграфическа реализация: НЕО Арт – Силистра;
СНЦ ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ – Стара Загора © 2018
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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

И тъй като Спасителният център на Зелени Балкани продължава да бъде водещо звено
в областта, пациенти в Центъра се приемат
от цялата страна.
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Динамика на приетите животни по месеци

Логично, свързано с появата на малките
на дивите животни, голям пик бележи приема
на пациенти в Центъра през летните месеци.
През 2017, обаче, имаме и голям пик на прием
на пациенти през ноември и декември, заради две големи групи прилепи, постъпили през
въпросните месеци. По отношение на броя
приети, той се запазва сравнително постоянен през последните години. А както всяка
година и през 2017 за постъпването на пациентите в Центъра са помогнали най-вече различни институции и частни лица.

Обобщени резултати от дейността
на Спасителния център за периода 1992–2017 г.

Приети животни от различни институции
и частни лица
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Статистиката за причините на приема,
както и състоянието на пациентите, и тази
година не предлагат изненади, и отново са
свързани с появата на малките на дивите животни през пролетта и лятото.
Състояние на
приетите пациенти

4

Брой пациенти по причини за
постъпването им
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ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Пациенти по видове назначена терапия

Ветеринарните грижи си остават водеща дейност в Спасителния център. Не напразно в половината си екипът е съставен от
ветеринарни лекари, ветеринарни техници
и студенти по ветеринарна медицина. През
2017 ветеринарните специалисти на Центъра извършиха 43 операции, следствие на тях
осем диви животни бяха освободени в природата, а от общо 78 зараствали фрактури под
превръзка, 45 случая доведохме до добър край
и пациентите бяха освободени отново в природата. Но ролята на ветеринарните специалисти съвсем не свършва до тук. Те са ангажирани с лечение, рехабилитация, отглеждане
на малките. Така, през 2017 година Спасителния
център стана дом на 612 диви сирачета, 346
от които бяха успешно отгледани и освободени в природата.

Приемните родители са основа за една
много добра практика, която намери своето
приложение и през 2017 година. Важно е да отбележим, че обхватът й вече надхвърли границите на Центъра, като за приемни двойки
родители през 2017 г. бяха набелязани и диви
птичи семейства – врабчета, синигери, сови и
др.

РАЗМНОЖИТЕЛНА ПРОГРАМА
Друго направление от дейността на Центъра е размножителната програма, в която са
включени четири вида лешояди, забулени сови,
керкенези, кукумявки, белошипи ветрушки,
ловни соколи, царски орли, които освен собствените си малки поемат и голяма част от
грижите за дивите сирачета, постъпили при
нас. И така през 2017 година в Центъра имаме
излюпени общо 174 бебета, 158 от които са освободени успешно в природата.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА
СПАСИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА 2017 г.
От всички 1714 приети или излюпени при
нас животни, през 2017 г., почти 58% бяха освободени в природата, като, естествено, при
определяне на мястото, се съобразихме с изискванията на всеки вид. А излюпеното в Центъра брадато лешоядче, дори напусна пределите
на родината и бе освободено в Андалусия, Испания.

Пациенти по резултати от лечението за 2017 г.
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Карта с районите на освобождаване през 2017 г.

Графика с брой освободени
животни по райони.
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ПРОГРАМИ ЗА ПОВТОРНО
ВРЪЩАНЕ НА ВИДОВЕ
Белошипа ветрушка
От 25 двойки белошипи ретрушки в Спасителния център, бяха излюпени 92 малки. Голяма част от тях бяха освободени в Модула за
адаптация на проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“, LIFE11 NAT/BG/360. През
2017 година изпробвахме района около Спасителния център, като нова територия за освобождаване на млади белошипки, в която бяха
освободени 40 птици.

Ловен сокол
От девет двойки през 2017 година бяха
излюпени 15 малки, 13 от които традиционно
бяха освободени посредством адаптационни
волиери в покрайнините на село Малко Кадиево, старозагорско. Краят на полевия сезон, пък,
бе отбелязан с „Фестивал на ловния сокол“, иницииран от местното население с участието
на екипа на проект „Завръщане на ловния сокол
в България“.

Големи лешояди
В рамките на проект „Светло бъдеще за
черния лешояд“ LIFE14 NAT/BG/649 през вратите на Спасителния център, определен по проекта, като място за карантина на птиците,
преминаха общо 77 белоглави лешояда. Успех бе
и снесеното яйце на двойката черни лешояди
в Центъра, въпреки, че то впоследствие се
оказа неоплодено.

Египетски лешояд
От лятото на 2017 г. Спасителният център на Зелени Балкани е част от проект “Нова
надежда за египетския лешояд” LIFE/NAT/847, в
който сме партньори, заедно с още 14 държави, разположени по трасето на миграцията
на египетските лешояди, които проектът
обединява в името на по-доброто бъдеще на
вида. Ролята на Спасителния център в проекта най-общо се свежда до създаването на
родителски двойки птици и приютяването и
отглеждането на млади лешояди, преди освобождаването им в природата.
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КАМПАНИИ
Над 3 000 деца и ученици посетиха Центъра през 2017 година. Отделно екипът ни
посети над 40 събития, детски градини, училища, университети, където разказахме за дейността ни. Наред с това имахме и множество
официални посещения от представители на
местната и националната власт, министерства, национални и международни партньори
на Зелени Балкани.
През 2017 продължи и дарителската кампания на Спасителния център. Благодарим на
всички, които повярваха в нас и ни помогнаха!
Гергана Брюел, Грозданка Русева Стамова,
Юлиана Георгиева, Петя Парашкевова,
ДПП Врачански Балкан, Фондация помощ за
благотворителността в България, Татяна
Димитрова, Роззи Травел ЕООД, Зорница
Панайотова, Шуерм Колева, Жанета Иванова
Илиева, Мартин Монов, Симеон Иванов, Марин
Петков, Иво Величков Наев, Аделина Славова,
Костадин Маринов, Жеко Димитров, Павлина
Стефанова, Жереми Жан Тушар, Мирела
Вълкова, Цветелина Макн, Дарън Уикс, Лиляна
Петрова, Българско дружество за защите
на птиците, Станислава Апостолова, Диана
Иванова Гергова, Люба, Петър, Емил, Митеви,
Изабела Стефанова Царска, Диана Василева
Павлова, Трендафил Руменов Танк, Грозданка
Русева Стамова, Илиян Георгиев Илиев,
Мария Ангелова Зантова, Людмил Антонов,
служителите на КонтурГлобал, участници в
кампанията за дарителство по ведомост,
ЗАД Армеец, БУЛАГРО 97 АД, Овцеферма с.
Ляхово.

ДОБРОВОЛЧЕСТВО
Да си доброволец е призвание. То е висша
форма на хуманизъм, а за нас е жест на огромно доверие, но и отговорност към работата,
с която сме се нагърбили. Благодарим на тези,
които дариха времето и енергията си за ранените диви животни на България!
Татяна Кръстанова, София Дерилова,
Зорница Христова, Корнелия Христова,
Стефан Пеев, Десислава Великова, Иванка
Петкова, Цветомир Стоянов, Теодорос
Амарантидис, Джош Кларк, Мартин Славчев,
Дамян Карабалиев, Радомира Господинова,
Атанас Радков, Егор Витюк, Антоний
Гочев, Радосвал Стоянов, Милен Георгиев,
Иван Иванов, Кристиян Иванов, Християн
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Динков, Карина Иванова, Кристина Николова,
Божидара Иванова, Емил Георгиев, Николай
Динчев, Явор Иванов, Мариян Стойкова,
Алиан Вълчев, Петър Петров, Милица
Иванова, Вили Манолова, Божидар Джапунов,
Даниел
Христов,
Цветан
Терзийски,
Димитър Иванов, Тошко Тодоров, Георги
Желев, Кристина Николова, Яна Андонова,
Стефка Колева, Траян Василев, Станислав
Алексов, Чавдар Ибришимов, Илиян Иванов,
Рослан Маринов, Стиляна Чернева, Евгени
Петров, Симеон Петров, Николай Иванов,
Дейвид Вълчев, Александра Дума, Стелиана
Стамова, Стелиана Янева, доброволците от
КонтурГлобал, Овергаз и САП Лабс България
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ОБУЧЕНИЯ И
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
През 2017 година Центъра бе партньор
на Министерството на образованието и науката по проект „Студентски практики“. По
време на нашето участие в него, над 70 студента, предимно от Тракийски университет в
Стара Загора, преминаха на практика при нас.
Отделно през лятото имахме и младежи от
НПГВМ „И. Павлов“ на производствена практика, както и студенти по ветеринарна медицина, провеждащи задължителния си летен
стаж в амбулаторията на Центъра. Вратите
ни бяха отворени и за чуждестранни студенти от Румъния и Турция, които обучихме на
ветеринарна медицина за диви животни.
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МАТЕРИАЛНА БАЗА,
СТРОИТЕЛСТВО И
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Различни са съоръженията в Спасителния
център и всички те имат нужда от поддръжка и стопанисване – адаптационни волиери,
специализирани помещения, клетки… Общо
65 са само волиерите, имаме, също, и девет
адаптационни волиери (хак-ове) за освобождаване на млади птици, 17 различни помещения за
обслужване на Центъра, два басейна, 23 къщички за диви белошипи ветрушки и двор от 14
декара, разделен между две бази. Общо над 166
са камерите за видеонаблюдение, монтирани
и поддържани единствено от екипа ни.

ЦЕНТЪРЪТ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ МУ
Често екипът и доброволците ни извършват и дейности на терен, свързани пряко с
работата на Центъра – построяване на адаптационни волиери, почистване на терени за
освобождаване на птици, мониторинг на делфини, прилепи, пещери... Така, освен че помагаме, обогатяваме и знанията си.

10

СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ – Годишен отчет 2017 година

МЕДИИТЕ ЗА НАС
През 2017 година присъствахме в
медийното пространство чрез над 150
статии, репортажи и новини в различни
местни, национални, електронни и печатни
издания.

ФИНАНСИРАНЕ
Приходи, привлечени
в Спасителния център
за 2017 г. лв/€:
322 268 лв./164 842 €

Разходи на Спасителния център
за 2017 г. по категории
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СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ – Годишен отчет 2017 година

ПАРТНЬОРИ
Благодарим на всички, които ни гласуваха доверие и ни подадоха ръка през 2017 година.

Министерство на околната среда
и водите
Предприятие за управление на
дейностите по опазване на
околната среда

Зоопарк Прага

Тракийски университет
Стара Загора

Национална професионална
гимназия по ветеринарна медицина
“И. Павлов“
Стара Загора

Проект “Ученически и студентски
практики“
Министерство на
образованието и науката

Фондация „Помощ за
благотворителността в България”
Toner Stream

Програма LIFE+
на Европейската общност (EU)

Общоевропейска екологична
мрежа НАТУРА 2000

Фонд за европейско природно
наследство ЕВРОНАТУР – Германия

КонтурГлобал

Застрахователно акционерно
дружество „Армеец”

„КЛИМА – Д” Харманли

Stichting Wildlife

Фондация за опазване
на лешоядите (VCF)

Община Прага

12

Zlin Zoo – Czech Republic
Alwetterzoo-Munster – Germany
Tierpark Goerlitz – Germany
Budapest Zoo – Hungary
Dierenrijk – Netherlands
Amus – Spain
Ustaritz – France
Zoo Barcelona – Spain

