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Всеки човек отчита изминалата му година по различен начин – с успехите и с
неуспехите, с победите и със загубите, с болката и с щастието, с произведения хляб или със залесените дървета. В Спасителния център за диви животни
годината се отчита, както във всяка болница, със спасени животи и с леталните изходи. Но в този отчет ще видите и другите измерения на изминалата
година – на посетителите, на доброволците, на дарителите, и мрежата на
хората, които вярват в центъра и изпращат бедстващи животни – мрежата на доверието. Доверие и вяра нужни и важни за всеки труд и за всяка грижа. Всяка година, независимо, че следя отблизо работата в Центъра, чакам
отчета му. Защото бързите дни и пришпореното ежедневие прикриват някоя
важна или интересна информация. Надявам се, че разгръщайки тези страниците също ще намерите за Вас нещо ново, ще си харесате и ще го „вземете“ със себе си. Нещо, зад което се
крие труда на 14 служители и 70 доброволци през 365-е дни на 2012 година. Аз си „взех“ размножителните
програми – защото за тези видове, те са единствения път за връщането им в природата на България, природата, която обичаме и в която живеем. Приятно четене.
Тома Белев
Председател на УС на СНЦ ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ

Екип
Да си част от екипа на Спасителния център не е просто работа. Ежедневието тук е
осеяно с предизвикателства, добри, но и лоши
моменти, работа от късно до късно, често
без почивен ден. Хората, изграждащи екипа на
Центъра, са тясно свързани със зелената идея
и са лично обвързани с каузата.
Д-р Иван Иванов – Ветеринарен лекар
Доктор Иванов вече няколко години е обслужващ ветеринарен лекар в Спасителния център за диви животни. Опитът,
който е натрупал, съчетан с безспорните му умения на ветеринарен лекар, го
прави неизменна и незаменима част от
спасяването на ранените диви животни.
Д-р Руско Петров – Ветеринарен
лекар
Оперативен управител на Спасителния
център за диви животни, Отговорник
Доставки, Сътрудник Прием пациенти
и Реанимация. Той координира оперативната дейност на Спасителния център.
Благодарение на него Центърът винаги е
снабден с много и разнообразна храна за своите пациенти. През него преминават и много от сигналите за ранени животни, както и голяма част от транспортирането
им. В същото време той успешно сътрудничи в реанимацията, където снабдява с най-новите медикаменти. И
съвсем не на последно място Руско координира работата
на доброволците в Центъра.
Инж. Иван Иванов – Отговорник
Технически и строителни дейности
и Инкубаторно
Машинен инженер по професия, в Спасителния център за диви животни Иван
отговаря за координацията на всички
ремонтни, строителни и технически
дейности и поддръжката на базата.
Друга част от ангажиментите му в Центъра са насочени към размножителната програма, където отговаря за
работата в инкубаторното помещение и сътрудничи в
програмите за реинтродукция и ресторинг. Член на Управителния съвет на СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“.

Ивайло Клисуров – Управител
Ивайло Клисуров вече дълги години е административен управител на Спасителния център
за диви животни. И въпреки че отдавна не
взема активно участие в ежедневната дейност на Центъра, през него минават всички
тежки управленчески решения. Друга част от
работата му е пряко свързана с контактите
на Центъра с различни държавни институции, донори и други
неправителствени организации. С добрия си административен
капацитет Ивайло Клисуров допринася за развитието на Зелени
Балкани на местно и национално ниво.

Д-р Христина Клисурова – Връзки с
обществеността и Отговорник
документооборот
Ветеринарен лекар по образование, в
последните години Христина Клисурова
се насочи предимно към връзките на Спасителния център с останалия свят. През
нея преминават всички сигнали за намерени животни в беда, както и документите, които ги
съпровождат при престоя им в Центъра. Тя координира
също дарителските инициативи на Центъра, обществените кампании, посетителския информационен кът.
Николай Арабаджиев – Отговорник
Стационарни пациенти, Освобождаване
на пациенти и Посетителска част
Отговорностите на Николай започват
там, където свършва работата на ветеринарните лекари и рехабилитаторите. Той координира обслужването на
стационара на Центъра, под неговия зорък поглед преминават всички, които предстои да бъдат
освободени. В същото време Николай сътрудничи успешно в посрещането на групите посетители в Центъра,
както и в поддръжката на базата на „стария“ център.
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Вече повече от 20 години в Спасителния
център на Зелени Балкани се приютяват и
лекуват пострадали диви животни. През 2012
година приехме за лечение 1388 пациента, за
които Центъра бе последната надежда за живот. На някои успяхме да помогнем, на други,
за съжаление не. Присъединихме нови членове
към екипа си, и се разделихме с други.
Имахме десетки инициативи, целящи популяризиране не само на дейността ни, но и
на „зелената“ идея. Десетки дариха за нашата
кауза средства и време. Хиляди ни посетиха, и
още толкова ни подкрепиха в социалните мрежи.
Всичко това ни кара да мислим, че съществуването на Спасителния център се е превърнало в обществена необходимост, а нарастващата подкрепа е доказателство, че живеем
в развиващо се общество, където природата
и нейните ресурси не са просто даденост, а
голяма ценност и национално богатство.

Венелин Христов – Сътрудник
бебешка стая
Венелин е студент по ветеринарна
медицина в Тракийския университет, а
лятото е сезонен работник в Центъра.
Неговата голяма страст са бебетата
бозайници. Благодарение на грижите му
успяхме да отгледаме и освободим в природата бебета катерички, зайчета и видри.
Павлина Николова – Отговорник
хигиена, дезинфекция и озеленяване.
Сътрудник Бебешка стая
На нея дължим винаги чистите и спретнати помещения, както и прекрасната
цветна градина, посрещаща посетителите на Центъра. През натоварения
летен сезон тя е всеотдаен помощник
в бебешката стая, където се труди активно и с голямо
желание. Много често се включва в транспортните дейности на Центъра, както и в работата с доброволци.
Йорданка Василева – Сътрудник
бебешка стая, Сътрудник белошипи
ветрушки
В началото на лятото тя постъпи в Спасителния център като сезонен работник
в бебешката стая. Нейната всеотдайност и усилията не останаха незабелязани и сега тя е сътрудник в проекта по
реинтродукцията на белошипата ветрушка в България.
Тя е активен помощник в „стария“ център, ангажирана в
хранене, обслужване и почистване на животните, а освен
това помага и в транспортирането им.
Карней Карнеев – Отговорник
Размножителна програма и
Обучение на птици
Като отговорник размножителна програма Карней следи за добрите условия и
обгрижването на птиците от размножителните двойки на Центъра – участници
в програмите за реинтродукция. На него
е възложено също и опитомяването на птици с трайни
увреждания – стационарни пациенти на Центъра.

Пеньо Милев – сътрудник звено
Поддръжка и обслужване в Спасителен
център, в посетителска, рехабилитационна и размножителна част
Неговите основни задължения са свързани
най-вече с обслужването на стационара на Спасителния център. Включва се
както в храненето и хигиената на животните и помещенията им, така и в поддръжката на
базата като цяло. Активно участва и в посрещането на
групи посетители в Спасителния център и асистира на
ветеринарните специалисти при прегледите и другите
манипулации.
Иванка Личева – Ветеринарен лекар,
Сътрудник Реанимация
Тя пристигна в Спасителния център в
началото на лятото, за да изкара преддипломния си стаж като студентка по
ветеринарна медицина в Тракийския университет. Сега Иванка е част от екипа
на Центъра, като основна нейна грижа
е реанимацията, а освен това помага в дейностите по
поддържането на базата данни, документооборота,
транспорта.
Любомила Кривошиева – Отговорник
Прием пациенти, Реанимация,
Бебешка стая, Освобождаване на
пациенти, Сътрудник
документооборот
Любомила координира и сама се грижи за
постъпилите ранени животни в Центъра от амбулаторията през реанимацията или бебешката, до освобождаването им. В същото
време тя сътрудничи в административната работа по
изготвянето на документи и документооборота. Нейните снимки запечатват важни моменти от ежедневието
на Центъра.
Красен Лазаров – Сътрудник
бебешка стая
Икономист по образование, неговата
слабост са бебетата пойни птици. Благодарение на това десетки малки лястовички, бързолети, синигери бяха успешно
отгледани и освободени.
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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПАСИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ
НА ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ ЗА 2012 ГОДИНА
Прием на сигнали и пострадали
диви животни
Постъпването на пациенти в Спасителния център за диви животни започва с приема
на сигнал. Сигналите достигат до нас по найразнообразни пътища – стационарни и мобилни телефони, електронни пощи и напоследък
все по-често през социалните мрежи. На година екипът на Центъра обработва над 3500
сигнала. Като наред със сигналите за бедстващи диви животни, все по-често хората се
обръщат към нас и по случаи, касаещи домашни животни, сигнали за бракониерство, сечи и
др. Тогава екипът на Центъра се стреми да
помогне максимално, като консултира гражданите за компетентната институция, към
която би следвало да бъде отнесен сигналът
или адекватните действия, които могат да
бъдат предприети на място.
Не всеки сигнал за бедстващо диво животно завършва с прием на пациента. Напоследък
все по-често приканваме хората да съдействат за моменталното връщане на животното в неговата естествена среда, ако разбира
се не е налице медицински показател за прием.
Приети пациенти
по разреди

Приети пациенти по класове животни
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Общият брой на постъпилите през 2012
година пациенти на Центъра е 1388. Най-многобройните пациенти на Центъра са птиците, които за 2012 година наброяват 1282 като
най-голямо е числото на белите щъркели – 157.
След тях са бозайниците – 64 в лицето на прилепи, таралежи, катерички, видри и на последно място са влечугите – костенурки, смоци
– 43.
Един от ключовите моменти в работата по спасяването на бедстващите диви
животни е процесът на постъпването им в
Спасителния център. Тук основно разчитаме,
както на съдействието на нашата мрежа от
доброволни сътрудници, които наброяват над
300 в цялата страна, така и на самите сигналоподаватели.

Приети животни от
различни институции
и частни лица

2

1388

СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ – Годишен отчет 2012 година
Приети животни от цялата страна
– по точки на намиране

Както е видно от графиката, числото на
частните лица, съдействали за приема на пациенти в Центъра е най-висок, а именно 845.
Имената на всички, съдействали през 2012 година ще намерите в списъка на стр. 4.
Разбира се, за всеки отделен случай, касаещ
защитен вид, се сезира съответната Регионална инспекция по околната среда и водите
(РИОСВ), в чиято територия е намерено животното. На практика дейността на Спасителния център е пряко свързана с успешното
сътрудничество с всички 16 РИОСВ. Ето защо

РИОСВ се нареждат на второ място в графиката по прием на пациенти със 179 приема.
Третото място е заето от съдействалите Неправителствени организации, последвани от зоопарковете и ветеринарните клиники.
През 2012 година в Спасителния център
постъпиха пациенти от цялата страна. Логично най-многобройни са тези от района на
Стара Загора и Пловдив, където функционират двата офиса на Зелени Балкани.

Приети животни по административно деление на РИОСВ

Приети животни от цялата страна
– по териториално деление
в системата на МОСВ
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Списък на лицата и институциите изпратили животни
Адриан Сашев
Албена Бояджиева
Александър Илиев
Александър Хорозов
Алигрина
Анастасия Паунова
Анелия Дакова
Анита Банчева
Антон Антонов
Антон Минев
Антония
Атанас Делчев
Атанас Рангелов
БДЗП Варна
Белослава Господинова
Бисер Йорданов
Божинел Христов
Борис Борисов
Борислав Попов
Боряна Стоянова
Валентин Василев
Валентина Николова
Вангел Вангелов
Васил Господинов
Велина Кунева
Велко Георгиев
Вержиния Янева
Веселина Стойкова
Вет. клиника „ФЕНИКС“
Виктор Киневски
Лазар Петрунов
Люба Петрова
Любомир Енев
Людмил Топчев

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2

Мануела Желева
Мариана Христова
Марин Маринов
Марио Андреев
Мария Иванова
Мария Маринкова
Мария Шекова
Мартин Митев
Миглена Тинева
Милан Господинов
Милица Иванова
Минчо Караминков
Мирослав Стоянов
Михаела Лулчева
Михо Михов
Надежда Пашалийска
Надя Костова
Невена Сотирова
Недялко Петков
Маглерова
Нели Нешева
Никола Величков
Николай Борсуклиев
Николай Долапчиев
Николай Кирилов
Николай Петров
Огнян Делчаров
Владимир Илиев
Владимир Трифонов
Галина Кръстева
Галя Панайотова
Георги Александров
Георги Димчев Димитров
Георги

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Георги Чакъров
Гергана Джамбазова
Господин Господинов
Грета Цветкова
Д-р Михайлов
Даниел Димов
Дарина Иванова
Деница Костова
Десислава Вълчева
Детелин Цветанов
Деян Тотев
Диана Миронска
Диляна Телчева
Димитър Георгиев
Димитър Пенев
Димитър Христов
Дияна Дейнова
Донка Камджолова
Доротея Паскалева
Евгений Стоянов
Егея Димитрова
Екатерина Тодорова
Елена Кирилова
Павел Димитров
Пенка Господинова
Пенка Маринова
Петко Петков
Петър Гадженов
Петър Милчев
Петя
Пламен Атанасов
Пламен Мечев
Пламена Стойкова
ПРАКТИКЕР

Динамика
на приемане на пациентите
и природозащитен статус

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1

Рада Марева
Радослав Цветанов
Радостинка Минчева
Ралица Желева
РИОСВ Благоевград
РИОСВ Враца
РИОСВ Плевен
РИОСВ Стара Загора
Роман Узунов
Росен Тотев
Росица Петрова
Руско Петров
Сашо Георгиев
Светла Димитрова
Светослав Драгов
Симона Каменова
Снежина Маркова
Спасителен център
„КАРАДЖАБЕЙ“ – Турция
Станимир Мъндев
Станимира Мицева
Еленица Костадинова
Емил Владков
Жанета Вълкова
Живко Илиев
Здравка Неделчева
Златка Гицова
Зоопарк BOJNICI
Зорница Димитрова
Ивайло Асенов
Иван Георгиев
Иван Дочев
Иван Недялков
Иван Станев

1
1
1
1
6
7
9
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
12
1
1
1
1
1
1

Иванка Атанасова
Ивелина Антрова
Изабела Колева
Илиян Димитров
Илка Илиева
Йоана Милевона
Йорданка Борисова
Калин Ботев
Камен Иванов
Катерина Петкова
Киро Димитров
Костадин Димитров
Красимир Костадинов
Красимира Василева
Красимира Тарълова
Кристиян Дерменджиев
Кръстинка Маркова
Станислав Вътев
Станка Митранова
Стефан Кондев
Стефка Бенишева
Стоян Желязков
Стоян Стоянов
Таньо Марков
Теньо Маринов
Теодора Палова
Тонислав Фурлански
Филип Мартинов
Христина Иванова
Христо
Цветанка Тенева
Цветан Цветанов
Юксел Салиф
Яна Алексиева

Динамика на приетите животни по месеци

През Пролетно-летния сезон броят на постъпващите пациенти е значително по-голям,
като честотата на прием тогава достига до
25 животни на ден, за разлика от есенно-зимния, когато са едва от 0 до 2 дневно. Летните
пикове съвпадат с размножителния период на
животните в природата. Наблюдава се и един
зимен пиков период, за щастие все още значително по-малък от летния, съвпадащ с ловния
сезон. Тогава най-голям е броят на пострадалите от бракониери диви животни.
Също така се наблюдава повишаване приема на пациенти в Спасителния център с всяка изминала година. Този факт според екипа ни
се дължи най-вече на все по-голямата популяризация на нашата дейност в медиите, повишаване достъпа до интернет и мобилни комуникации и широкото приложение на социалните
мрежи.
Основната част от постъпващите пациенти са животни с висок природозащитен
статус. Голяма част от тях фигурират в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие, както и в редица международни конвенции – Бернска, CITES, Бонска, Световният
червен списък на IUSN.
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Обобщени резултати от дейността на
Спасителния център за периода 1992–2012 г.
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Причини за приемане
на пациентите
Тъй като се касае за диви животни, в
много от случаите няма преки свидетели на
причината за състоянието на намереното
животно. За това свидетелства и големият
брой на пациентите с неизвестна причина за
настаняване – цели 629.
Следва броят на малките, паднали от
гнездата – 481 – тенденция, която екипът на
Центъра си е поставил за задача да намали,
посредством изработването на точни и ясни
упътвания за действие при намиране на млади
животни.
Брой пациенти по причини за постъпването им

Много често, поради натрупания опит,
специалистите ни установяват причината за
състоянието на пациента, след като той постъпи за лечение в Центъра. Това е възможно,
разбира се и посредством помощта на съвременни методи за диагностика като рентгенографии, клинични и параклинични изследвания.
Така сме установявали случаи на простреляни от бракониери животни, ударени от токов удар, отровени и други.
Тревожна е тенденцията на зачестяването случаите на притежание на диви животни
като домашни любимци, както и отглеждането им с цел соколарство.
Зачестяват и случаите на удар от високо
напрежение, засягащи най-вече едрите птици
като орли, бухали, лешояди, голяма част от които са включени в програми за реинтродукция
и ресторинг.

5

СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ – Годишен отчет 2012 година

Ветеринарни грижи
Непосредствено след постъпването в
Спасителния център всеки пациент, без значение от състоянието му, попада в приемната
амбулатория. Тук бива преглеждан от ветеринарните специалисти за определяне на клиничното състояние, лечението или последвалите
грижи. Всички, освен малките в задоволително
състояние, преминават за определен период
през реанимацията. Тук, под грижите на екипа
и доброволците, те получават необходимото
лечение и специализирани грижи. При всеки пациент този период е различен и зависи изцяло
от клиничното му състояние.

Както и предходните години, най-голям е
броят на постъпилите пациенти в задоволително състояние – 587. Това се дължи на големия брой млади, за доотглеждане, постъпващи
в пролетно-летния период. Следващите по
численост са пациентите със счупени крайници (фрактури) – 258, а на трето място се
нареждат изтощените – 205.
Пациенти по видове назначена терапия

През 2012 година извършихме 75 остеосинтези и 157 по-леки ортопедични манипулации,
включващи имобилизация на крайник, вправяне
на луксации и други.
33 от оперираните пациенти оцеляха в
процеса на реанимация, а 30 от тях бяха освободени.
Интересни са случаите на пълно излекуване на два пациента – бухал и мишелов с висока
степен на увреждане на нервната система.

Работа в бебешкия сектор
От ранна пролет до късна есен това е
най-натовареният сектор в Центъра. За цялата 2012 година през бебешката стая преминаха 734 животни. Най-многобройни са младите
бели щъркели – общо 127 броя, следвани от керкенезите – 51 и черните бързолети – 48.
Общо 320 от всички малки бяха успешно
отгледани и освободени в природата.
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Постъпили малки за 2012 година
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Резултати от дейността
на Спасителния център за
диви животни
През 2012 година през вратите на Спасителния център преминаха общо 1388 пациента. 32 % от тях бяха успешно освободени в
природата след престоя си при нас. От останалите – 6,1 % са пренасочени и за 46,6% изходът е бил летален.

Пациенти по резултати от лечението за 2012 г.

ОСВОБОДЕН

32,8%

ЛЕТАЛЕН

47,7%
ПРЕНАСОЧЕН

6,3%
ВОЛИЕРНО
ОТГЛЕЖДАНЕ

3%
ЕВТАНАЗИЯ

10,2%

Връщане в природата
Естествено най-голямото удоволствие
от работата в Спасителния център е моментът на освобождаването на животните отново в природата. Екипът на Центъра винаги
се радва да сподели този момент със свои съмишленици, симпатизанти и приятели.
Но в някои от случаите се налага процесът на освобождаването да протече по различен начин, щадящ най-вече животните. Ето
защо с годините, освен „освобождаването от

ръка“, все по-често започнахме да практикуваме и освобождаване чрез хакове, адаптационни волиери и изкуствени гнезда. Всички тези
методи дават по-голям шанс за оцеляване на
дивите животни.
Подборът на места за освобождаване е
много важна стъпка към оцеляването на реабилитираните животни. С годините практика сме обособили няколко подходящи за освобождаване места, съобразени естествено с
изискванията на отделните видове.

Райони на освобождаване на животни през 2012 г.

Райони на освобождаване на животни през 2012 г.
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Всички освободени от Спасителния център птици се маркират със стандартни
пръстени на Българската орнитологична централа, а някои от тях и с проследяващи устройства като сателитни, радио или GPS/GSM
предаватели. Всички те служат за получаване
на обратна връзка. Така например в рамките
на проект „Опазване на световнозастрашени
и редки за България птици“, финансиран от
МТел Еко Грант, осем птици бяха маркирани
с GPS/GSM предаватели. От тях е доказано
ефективно лечение и рехабилитация за белоопашат мишелов, живял 47 дни, малък креслив
орел, по данни от предавателя живял над пет
месеца и мигрирал до Египет, втори малък
креслив орел, живял над два месеца, бухал, живял 23 дни. Втори бухал, от който получавахме данни в продължение на 24 дни, след това
се засели в район със липса на GPRS покритие.
Част от пациентите бяха намерени мъртви
и при всички причината за смъртта бе човекът и неговата дейност. Едни станаха жертва на електропреносната мрежа, други – на
превозни средства – влак, автомобили, а при
аутопсията на трети бяха изолирани високи
нива на пестициди в тялото.

Продължаваме да следим живота на трети бухал, освободен в началото на есента.

Пътят на КРЕА – малък креслив орел, мигрирал до Египет след освобождаването си от Спасителния център
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Размножителна програма
Тя е важна част от дейността на Спасителния център, насочена веднъж към размножаването на животни с трайни увреждания,
но и към програми за връщането на вече изчезнали видове в природата на България.
Така 2012 година постигнахме успех с излюпването на първия ловен сокол в България
от десетилетия насам.
Сред останалите, които дадоха поколение в Центъра са: дългогодишната двойка бухали, късопръстите ястреби, забулените сови,
керкенезите.
През тази година продължихме да използваме инкубаторното помещение, където
именно излюпихме и отгледахме ловното соколче.

Програми за реинтродукция

Възстановяване на белоглавия лешояд
(Gyps fulvus) в Стара планина
Дейностите по този проект, финансиран
от инструмента LIFE+ на ЕС, продължиха и
тази година. В рамките на него за 2012 година
общо 52 лешояда бяха оставени на Карантината в Центъра, преди да поемат към новия си
дом – адаптационните волиери в Стара планина. Екипът на Центъра оказа специализирана
помощ на една птица, а на 14 други бяха извършени специализирани изследвания за установяване причините за смъртта им.

Възстановяване на ловния сокол
(Falco cherrug) в България
В рамките на този проект, координиран
от Института по биоразнообразие и екосистеми (ИБЕИ) към БАН, в Спасителния център
бяха настанени 12 ловни соколи, внесени от
Словакия. Така в Центъра имаме общо шест
двойки соколи, една от които излюпи първото
соколче в България от десетилетия насам.
Проектът цели чрез поредица от дейности да върне изчезналите ловни соколи в
природата на България, а едно от основните
направления е именно отглеждането ex-citu и
размножаването в неволя на двойки от тези
птици в Центъра.

Възстановяване на белошипата
ветрушка (Falco naumanni) в България
Тази дейност бе реализирана в рамките
на проект „Консервационни дейности за целеви видове по Директивата за птиците на ЕС
– белошипа ветрушка, черен лешояд и царски
орел“, финансиран от ОПОС и последвалия го
проект „По-голям шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България – Възстановяване на белошипата ветрушка“, финансиран
от инструмента LIFE+ на ЕС. В рамките на
проекта бяха изградени специални размножителни волиери, както и сформирани нови размножителни двойки белошипи ветрушки.
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Образователни и обществени
кампании. Посещения в Центъра.
Все по-голяма е ролята на Спасителния
център като място за екологично образование
и популяризиране на „зелената“ идея.

От друга страна расте и присъствието
ни в интернет пространството – форуми,
социални мрежи, блогове – като бърз и лесен
начин да достигнем до по-голяма част от обществото.

През изминалата година броят участници
в организирани групови посещения като ученици, студенти, участници в събития на територията на Центъра година бе 1890 човека.
Отделно още толкова посетители в лицето
на официални гости, медии, партньори прекрачиха прага на Центъра.
През годината бяха реализирани общо
осем по-големи кампании и обществени изяви
– Отчета на Спасителния център, откриване
на посетителския кът (съчетано с празника за
годишнината на Спасителния център), участия в базари, изложения, организирани освобождавания на птици.

Противодействие на престъпленията срещу диви животни, конфискации и взаимодействие с институции и граждани
И през тази година продължи делото
срещу заловения на митница Ферибот Видин
през 2009 г. български гражданин, в опит за
нелегален износ на два ястребови орела. След
близо четири години Видинският Окръжен съд
издаде осъдителна присъда. За съжаление тя
бе отменена от Софийския Апелативен съд за
ново разглеждане и така сагата продължи.
През 2012 продължи и разследването по
случая със конфискувания от апартамента на
Стефан Гавраилов сокол скитник от подвид,
който не се среща в нашата страна – Falco
peregrinus calidus. На този етап разследващите все още събират доказателства и правят
експертизи по случая. Да се надяваме, че през
следващата година ще имаме нова осъдителна присъда и лицето познато на всички ще си
получи заслуженото.
Също във връзка с търговията в световен мащаб, на граничния пункт Калотина бяха
спрени два опита за износ на влечуги и земноводни без документи. Единият случай е свързан
с екзотичната колекция съдържала 6 варана, 4
каймана, 3 питона, 15 хамелеона, 49 костенурки, 1 скорпион, 6 рака, 10 охлюва. Открити са и
много червеи и хлебарки. Животните са били
пренасяни без знанието и разрешението на
митническите власти. Случаят се разследва.
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При другия случай са намерени 16 отровни
змии, скрити в специални епруветки. Влечугите са от незащитения вид палестинска отровница.
И в двата случая конфискуваните животни не са изпращани в Спасителния център.
В периода 20–25 август 2012 г. за втори
пореден път представител от екипа на „Зелени Балкани“ взе участие в международната
среща за прилагане на CITES и регулациите на
ЕС в страните от централна и източна Европа. Тази година срещата беше проведена на
емблематично за световната природозащита
място – Кения, Африка. Основната цел на срещата беше да се обмени опит с Кенийската
природозащитна служба /Kenya Wildlife Service
– KWS/. Присъстваха представители от активни НПО, работещи и в сферата на CITES,
заедно с ръководните и научни ведомства по
CITES от Полша, Чехия, Унгария, Словакия, Румъния, Сърбия, Хърватска и Украйна. Вторият основен акцент на конференцията бе опазването на африканския слон и двата вида носорози
(бял и черен), чрез регулиране на търговията
със слонова кост и рог от носорог в рамките
на ЕС.
Освен въпроса за слоновете и носорозите, на срещата бяха широко застъпени и
други принципни теми, свързани с опазване на
видове чрез регулиране на търговията с тях,
както и въпроси, свързани с прилагане на CITES,
тълкуване и трансформиране в националните
законодателства по целия свят.
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Дарителски кампании
През 2012 година продължихме реализирането на някои дългогодишни дарителски кампании, като в същото време реализирахме и
нови идеи.
Така например продължихме традиционната Осиновителна програма на Центъра, в
която тази година се включиха 44 индивидуални дарители и юридически лица.

Николина Милушева, Йордан Георгиев, Нели
Иванова, Юлияна Наскова, Мартин Димитров, Николай Ангелов Димов, Иван Георгиев Пандъков, Женя Тинчева, Марко Балхаузе,
Gergana Bruehl, Божидар Иванов, Яна Грозева,
Иво Цоков, Лилия Абгьова, Нина Терзиева, Георги Анадолов, Атанас Софрониев, Димитър
Енгибаров, Яна Грозева, Диана Павлова, Христина и Георги, Добромира и Боряна Петрови,
Стефан Братанов, Валентина Вангелова.

Друга традиционна кампания – коледната
инициатива „Моята Коледа, моята малка зелена стъпка“ също бе реализирана успешно.
А в началото на годината започнахме инициативата „Помощ от приятел“, насочена към
пациентите в реанимацията и бебешката, в
която се включиха 45 дарители.
Ето и имената на хората, които ни подкрепиха с даренията си и на които изказваме
искрената си благодарност:
Невяна Кузева, Юлияна Наскова, Радослав Георгиев, служителите на HiEnd PUBLISHING,
Диляна Атанасова, Ани Маринова, Калина Николова, ЕТ „КЛИМА-Д – Димитър Димитров“,
Дария Манова, Александра Попова, Станислава Кънчева, Илиян Илиев, Манол Манолов,

Доброволен труд
Още от самото си създаване през далечната 1992 година Спасителният център е разчитал основно на доброволен труд. И до сега
той остава един от важните двигатели за
съществуването и развитието ни.
Дейности като хигиенизиране, хранене
на животните, отглеждане на малки в бебешката, помощ в реанимацията, поддръжка на
сгради и техника са само малка част от задълженията на доброволците ни.
През 2012 година 70 човека на възраст от
10 до 50 години положиха доброволен труд в
Спасителния център за общо 1464 астрономически часа.
В същото време на стаж в Центъра бяха
четирима ученици от Професионалната гимназия по ветеринарна медицина „И.П.Павлов“
и един студент от Ветеринарно медицинския
факултет на Тракийския университет в Стара
Загора. Практика, която ще продължим да развиваме и занапред.

Ето и имената на най-активните наши
помощници, на които от сърце благодарим за
всеотдайността:
Явор Иванов, Пресиан Младенов, Тони Русева,
Стефани Генчева, Станислав Алексов, Николай
Кърнъков, Христо Митев, Мануела Желева, Пламен Михайлов, Теодора Цонева, Антон Начев,
Галин Пеев, Михаил Маринов, Християн Маринов, Станислава Янкова, Тошо Тошев, Димитър Димитров, Ваня Зашева, Георги Вангелов,
Алина Попова, Александър Генов, Дарен Уийкс,
Деян Господинов, Росица Атанасова, Христина
Тодорова, Христина Тасева, Георги Георгиев,
Виктория Георгиева, Стела Пеева, Илия Стойков, Петя Стойкова, Петя Стефанова, Калоян
Стефанов, Антон Тачев, Кънчо Стефанов, Марина Неделчева, Диляна Мангърова, Тодор Георгиев, Стелян Ябълкаров, Зорница Динева, Радостина Атанасова, Георги Дойчев, Димитър
Ангелов, Мустафа Мехмед, Божидар Петров,
Красимир Костадинов, Валентина Петришка, Ивелина Петришка, Анелия Павлова, Катя
Ковачева, Антоанета Ковачева, Георги Русев,
Ивайло Колчев, Данчо Пехливанов, Иван Иванов, Ахмед Юсуф, Дейвид Вълчев, Тачо Пашов,
инж. Мария Генова, Десислава Теофилова, Бойко Илиев, Станислав Раднев, Антония Коруева,
Валя Петришка, Яница Колева, Яница Иванова,
Андриана Тушлекова.
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Медиите за нас
Безспорно един от най-големите партньори и помощници при популяризирането на
дейността на Спасителния център са медиите. Благодарение на тях, нашите идеи достигат до всички краища на страната, а дори и
извън нея.
През 2012 година работата на Спасителния център за диви животни бе отразена в
300 електронни, печатни и онлайн медии на
национално и регионално ниво.

Финансиране
Не на последно място съществуването на
Спасителния център зависи от неговото финансиране. И през 2012 година ние успяхме да
спасим хиляди животни в беда, благодарение
на годишната издръжка, осигурена от ПУДООС
при МОСВ, фондации и частни дарители.
Общата сума на постъпилите средства
бе 380 836,73 лв.

Разходи на Спасителния център за 2012 г.
по категории
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Приходи, привлечени в Спасителния център
за 2012 г. – 380 836,73 лв.
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Партньори
Изказваме искрените си благодарности на всички, помогнали 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
Стара Загора

Ветеринарни клиники Д-р Цеков

Център за развъждане на хищни
птици (Уелс, Великобритания)

Програма LIFE+
на Европейската общност (EU)

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

Институт по биоразнообразие и
екосистемни изследвания – БАН

Фондация за опазване
на лешоядите (VCF)

Зоопарк Злин (Чехия)

Mтeл ЕКО Грант
Toner Stream
Фондация „Помощ за
благотворителността в България”
Агенцията по околна среда
Абу Даби

Франкфуртското зоологическо
дружество (Германия)
Контур Глобал

Немска федерална агенция по околна среда (DBU)

Застрахователно акционерно
дружество „Армеец”
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www.greenbalkans-wrbc.org
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