Ñïàñèòåëåí öåíòúð çà
äèâè æèâîòíè

ãð. Ñòàðà Çàãîðà,
óë.”Öàð Èâàí Øèøìàí” 76,
òåë.:042 / 60 77 41,
òåë./ôàêñ: 042 / 62 24 01,
e-mail: wrbc@greenbalkans.org,
www.greenbalkans.org

ÃÎÄÈØÅÍ ÎÒ×ÅÒ
çà 2006 ãîäèíà

Êðàòêî ïðåäñòàâÿíå
Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò
Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà
Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

Идеята за създаване на специализирана клиника за
пострадали диви животни възниква в периода 1990–1993 г. от
симпатизанти и основатели на “Зелени Балкани”. По-късно, в
периода 1994-1995 г., Центърът е вече факт и се развива като
специализирано звено от дейността на “Зелени Балкани”,
свързано с рехабилитация, лечение, възстановяване и
връщане в природата на бедстващи, редки и застрашени от
изчезване диви животни.
На този етап, на площ от 6300 м2 са изградени повече
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от 50 съоръжения за рехабилитация, лечение, размножаване
и отглеждане на редки видове - 1100 м2 волиери, ветеринарна
амбулатория,

обслужващи

помещения,

помещения

за

разлитане и възстановителна терапия.
Базата и първоначалните съоръжения са предоставени
от Техникума по Ветеринарна Медицина - Стара Загора и
Тракийски Университет - Стара Загора. В изграждането и
развитието на Центъра са включени повече от 250 доброволни
сътрудници

на

“Зелени

Балкани”

от

цялата

страна.

Специализираната ветеринарна помощ се осъществява със
съдействието на Ветеринарни Клиники Д-р Цеков и “Тракийски
Университет – Стара Загора”.

Îñíîâíèòå íàïðàâëåíèÿ
ïî êîèòî ðàáîòè Öåíòúðà ñà:
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 популацията на следните видове:
брадат лешояд, царски орел, черен лешояд и белошипа
ветрушка;
Образователни екологични младежки програми.

Ïîñòèãíàòè ðåçóëòàòè
Годишно в Центъра постъпват около 600 нуждаещи
се от помощ диви животни. Повече от 30-40 % от тях се
връщат успешно в дивата природа. Между тях са и видове
с висок природозащитен статус като: орли, лешояди,
соколи, чапли, пеликани, щъркели и много други.
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Îò÷åò çà äåéíîñòòà íà

Ñïàñèòåëíèÿ öåíòúð
çà äèâè æèâîòíè

Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò
Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà
Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

ÿíóàðè - äåêåìåâðè
2006

За периода януари-декември 2006 г. в Центъра са
постъпили 322 бедстващи и ранени животни от 52 вида,
принадлежащи към 3 класа - /Птици, Бозайници и Влечуги/.
Най-многобройни са представителите на птиците от 11
разреда (Пеликаноподобни, Щъркелоподобни, Соколоподобни,
Совоподобни,

Бързолетоподобни,

Синявицоподобни,

Кокошоподобни,

Кълвачоподобни,

Врабчоподобни,

Козодоевоподобни) , следват бозайниците от 5 разреда
(Насекомоядни,

Прилепи,

Хищници,

Чифтокопитни

и

Гризачи) и влечугите, представени от 1 разред (Костенурки).

Ïðèåòè ïàöèåíòè ïî êëàñîâå
MAMMALIA, áîçàéíèöè, 7
REPTILIA, âëå÷óãè, 18

AVES, ïòèöè, 297

Ïðèåòè ïàöèåíòè îò êëàñ ïòèöè ïî ðàçðåä
áðîé
120
101

100
83
80
66
60
40

2

Falconiformes

Coraciiformes

Ciconiiformes

Apodiformes

Caprimulgiformes

AVES

9

3

1
Strigiformes

1

Piciformes

5

1
0

Pelecaniformes

14

Passeriformes

13

Galliformes

20

Anseriformes
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Ïðèåìàíå íà ïîñòðàäàëè æèâîòíè

Ïðèåìàíå íà ïîñòðàäàëè æèâîòíè
Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò
Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà
Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

Сигналите за бедстващи животни се получават почти
ежедневно от цялата страната. Най-често това става на
горещия телефон на Центъра. В други случаи пациенти се
донасят и на място в спасителната клиника.
Екипът на ЦРРРВ е изградил мрежа от доброволни сътрудници
в повече от 40 населени места из цялата страна. Тези хора
приемат сигнали на местно ниво и съдействат за изпращането
на пострадалите животни.
През последните 5 години при сигналите съдействат и
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специализираните звена на МОСВ, НУГ, МВР и различни
Общини.

След всяка изминала година от дейността на Центъра
се увеличава и броят на хората и институциите, изпращащи
бедстващи животни до Стара Загора. За момента техният
брой е повече от 100!

Ïðèåòè æèâîòíè îò ðàçëè÷íè èíñòèòóöèè è ëèöà
äðóãè èíñòèòóöèè
10%
÷àñòíè ëèöà
37%

ÍÏÎ
20%

ÐÈÎÑÂ
33%

При по-тежки случаи, 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
“Частни Ветеринарни Клиники Д-р Цеков”, животните биват
пренасочвани към изградените от фирмата ветеринарни

3

кабинети и там получават квалифицирана първа помощ и
стабилизация преди транспортирането им до Стара Загора.

Ñïèñúê, íà ëèöàòà è èíñòèòóöèèòå
èçïðàòèëè æèâîòíè
Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò
Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà
Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

Изпратили Брой:
животни:
Александър Пейков

1

Кметство с. Белозем

1

Александър Филипов

1

Кметство с. Димитриево

1

Антон Дожев

1

Константин Попов

1

Антони Димитров

1

Красимир Янев

1

Антония Дончева

1

Кръстьо Нанев

1

ЛРД Своге

1

БДЗП
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10

Берберов

1

Магдален Петров

1

БОЦ

1

Мартин Алексиев

1

Венелин Койчев

1

Мима Маринова

1

1

Мирослава Шопова

1

1

Михаил Маринов

1

Георги Грудев

1

Неда Пъдева

1

Георги Дрангелов

1

Неизвестно

Георги Колев

1

НП Централен Балкан

1

Георги Стоянов

3

Община Чирпан

1

д - р Сакарски

1

Перуника Петрова

1

д - р Слави Цеков

2

Петър Великов

1

д - р Тодор Петров

1

Петя Ванцова

3

д - р Христов

3

ПЗЦИР Маджарово

2

Данаил Кънчев

1

ПП Сините камъни

3

3

Радио Стара Загора

1

1

РВЛ Тополовград

1

Дилян Георгиев

1

РВМС Стара Загора

2

Диляна Георгиева

1

РИОСВ Благоевград

7

Димиртис Костас

1

РИОСВ Бургас

5

Димитър Димитров

4

РИОСВ Варна

1

Димитър Тодоров

1

РИОСВ Велико Търново

3

Димитър Цветков

1

РИОСВ Враца

6

Димитър Шулев

1

РИОСВ Монтана

9

ДЛ Видин

1

РИОСВ Пазарджик

6

ДЛ Мъглиж

1

РИОСВ Плевен

3

41

РИОСВ Пловдив

7

1

РИОСВ Русе

8

Дружество за хищните птици

1

РИОСВ Смолян

1

Емилия Михайлова

1

РИОСВ София

15

Жеко Градев

1

РИОСВ Стара Загора

Живко Ганев

1

РИОСВ Хасково

16

Живко Желязков

1

РИОСВ Шумен

10

Здравка Ганчева

1

Роман Узунов

2

Златозар Грозев

1

Росен Минев

1

Зоопарк Габрово

3

Румен Стоилов

1

Зоопарк Пловдив

6

Румяна Димитрова

1

3

СДП Балкани

5

1

Служители на НИИГО

1

Ивайло Милчев

1

Таня Петрова

1

Вълко Бинев
Генова

ДДС Мазалат
Деян Господинов

Доброволци на Зелени Балкани
доц. Борисов

Зоопарк Стара Загора
Ива Колева

4

Изпратили Брой:
животни:

38

8

Иван Желязков

6

Теодор Генчев

1

Иван Йорданов

1

Тихомир Мушев

1

Иван Милев

1

Тодор Митков

1

Иванова

2

Общ брой:

Иглика Иванова

1

Иглика Тонева

1

Излюпено в ЦРРРВ

4

ИнфоЦентър Калофер

1

Йордан Рошков

1

Йорданка Николова

1

Караколева

1

Клиника Аксис

2

Кметство с. Асеново

1

322

Ïðèåòè æèâîòíè ïî àäìèíèñòðàòèâíî
äåëåíèå íà ÐÈÎÑÂ â Áúëãàðèÿ
Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò
Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà
Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

Територия на РИОСВ Брой
Благоевград 7
Бургас 14
Варна 3
Велико Търново 11
Видин 5
Враца 7
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Монтана 9
Пазарджик 9
Плевен 4
Пловдив 65
Русе 10
Смолян 2
София 31
Стара Загора 111
Хасково 24
Шумен 10
Общ брой: 322

Õàñêîâî
7%

Ñòàðà Çàãîðà
35%

Øóìåí,3%
Áëàãîåâãðàä, 2%
Áóðãàñ, 4%
Âàðíà, 1%
Âåëèêî Òúðíîâî, 3%
Âèäèí, 2%
Âðàöà, 2%
Ìîíòàíà, 3%
Ïàçàðäæèê, 3%
Ïëåâåí, 1%

Ïëîâäèâ, 20%
Ñîôèÿ,
10%

5

Ðóñå,
Ñìîëÿí, 3%
1%

Ïðèåòè æèâîòíè îò öÿëàòà ñòðàíà
Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò
Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà
Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.
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ïî òåðèòîðèàëíî äåëåíèå â ñèñòåìàòà íà
ÌÎÑÂ

ïî òî÷êè íà íàìèðàíå

6

Ïðèðîäîçàùèòåí ñòàòóñ
Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò
Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà
Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

Основната част от постъпващите пациенти са животни
с висок консервационен статус.
Почти всички приети животни фигурират в Приложение
3 на Закона за Биологичното Разнообразие и Бернската
Конвенция. Част от видовете са включени също в Конвенциите
CITES, BONN и Световния Червен Списък на IUCN.

Конвенция за опазване на
дивата европейска флора
и фауна и природните
местообитания (Бернска)

BONN, 251
25%
ÇÁÐ 3, 299
29%

CITES, 134
13%

BERN, 312
31%

Конвенция за опазване
на мигриращите видове
диви животни (Бонска)

IUCN, 20
2%

По-голям брой от пострадалите животни постъпват
през летния сезон /в периода юни–август/ и зимния сезон /в
Конвенцията по
международната
търговия със застрашени
видове от дивата фауна и
флора (CITES)

периода октомври–януари/. 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.
Основният брой пациенти от тези пикови периоди са
отпаднали от гнездата млади – неопитни или простреляни
животни.

Äèíàìèêà íà ïðèåòèòå æèâîòíè ïî ìåñåöè

76

48

51

46

18

22

7

äåêåìâðè

íîåìâðè

îêòîìâðè

ñåïòåìðè

àïðèë

8

àâãóñò

ìàðò

14

þëè

9

þíè

8

ìàé

8

ôåâðóàðè

14

ÿíóàðè
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Ïðèðîäîçàùèòåí ñòàòóñ
Международен съюз
за опазване на природата
и природните ресурси

Ïðè÷èíè çà ïðèåìàíå íà ïàöèåíòèòå
Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò
Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà
Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

По отношение на причините за постъпване в Центъра,
от общо 322 животни най-голям е броят на малките птици,
отпаднали от гнездата през гнездовия период. Следват
простреляните животни, конфискуваните, инцидентите с
превозни средства, птици отпаднали при първоначалните
опити за летене и сблъсъци с далекопроводи.
Най-често животните приемани в Центъра са в много
лошо състояние, с огнестрелни и прободни рани, охлузвания,
следи от високоволтово електричество, силно опаразитени,
черепа и скелета и други.

Ïðè÷èíè çà ïîñòúïâàíå â Öåíòúðà
180
156

160
140
120

100

100
80
60
40

8

12

1
Ñúáóäåí îò çèìåí ñúí

Ñáëúñúê â äàëåêîïðîâîä

6
Ïðîñòðåëÿí

1
Îòðîâåí

Íåèçâåñòíà

Ìàëêî, ïàäíàëî îò ãíåçäîòî

Êîíôèñêóâàí

0

5

Ñáëúñúê ñ ïðåâîçíî ñðåäñòâî

20

17
4

Îïëåòåí â ñåçàë â ãíåçäî

20

Èçëþïåíî â ÖÐÐÐÂ
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попаднали в петролни продукти, фрактури по крайниците,

Âåòåðèíàðíè ãðèæè
Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò
Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà
Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

След транспортирането на пациентите до Стара
Загора идва ред на ветеринарните специалисти. За 2006
г. лекарите в Спасителния Център са извършили повече
от

30

сложни

ветеринарни

интервенции.

Ежедневно

нашите специалисти извършват голям брой манипулации,
прегледи,

диагностициране,

хирургични

интервенции,

рентгенофрафиране. При някои животни процесът на лечение
и цялостна рехабилитация може да достигне повече от 6–8
месеца.
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През този период, в зависимост от случая, с пациентите
често възникват множество усложнения, свързани най-вече
с дивия произход на животните и шока при попадането им
в плен. В повечето случаи това възпрепятства работата на
специалистите и усложнява целия престой на пациента в
Спасителния Център.

Ñúñòîÿíèå íà ïðèåòèòå æèâîòíè

ëîøî - ñèëíî îïàðàçèòåí, 2%

ëîøî ñ íàðàíÿâàíå íà
ìåêèòå òúêàíè, 2%

ëîøî -ïàðàëèçà íà
çàäíèòå êðàéíèöè, 3%

ëîøî ñ ôðàêòóðà, 30%

ëîøî -èçòîùåíà, 3%

âëîøåíî îáùî
ñúñòîÿíèå, 12%

çàäîâîëèòåëíî, 48%

Íàçíà÷åíà òåðàïèÿ íà ïðèåòèòå æèâîòíè

ïðîôèëàêòè÷íà, 43%

îáùîóêðåïâàùà, 8%
íÿìà, 3%
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ëå÷åáíà, 46%

Äîáðîâîëåí òðóä
След цялостна стабилизация приетите пациенти

Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò
Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà
Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

биват пренасочвани към първоначалните помещения за
рехабилитация.

Там

доброволци

полагат

необходимите

ежедневни грижи. В много от случаите някои видове
животни изискват специализирано отношение. През 2006 г.
доброволците на “Зелени Балкани” са положили повече от
400 човекодни доброволен труд на приблизителна стойност
от 3500 лева. Това са хора най-вече от младото поколение.
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Ìåæäóíàðîäíà äîáðîâîë÷åñêà ìðåæà
За 2006 година Спасителният Център е приел общо 16
чуждестранни доброволеца от десет различни националности
(Испания, Словакия, Гърция, Италия, Унгария, Съединените
Американски Щати, Франция, Великобритания, Швеция и
Австралия). Те са положили общо 288 човекодни доброволен
труд. Част от доброволците са стажанти от различните
сфери на зоологията, екологията и ветеринарната медицина.
Кампанията се извършва със сътрудничеството и финансовата
подкрепа на Международната Природозащитна Мрежа /INN/ Гърция.

Ìåæäóíàðîäíè ðàáîòíè âàêàíöèè
През месец август 2006 година в Центъра бяха
организирани две международни еко ваканции. Първата “Природата и младежта не знаят граници”, със съдействието
на Програма „Младеж” към Агенцията за Младежта и Спорта. В
нея взеха участие повече от 20 младежа от 4 страни - България,
Полша, Испания и Германия. През втората половина на месец
август се състоя и традиционната еко ваканция с нашите
партньори от Биратанския Тръст за работа с доброволци /
BTCV/. Във ваканцията взеха участие 5 английски и над 15
български доброволеца.
Изказваме

най-искрени

благодарности

на

най-

активните доброволци спомогнали в дейността на Центъра:
Александър
Зашева,

Ваня

Глушков,

Зашева,

Александър

Виктория

Мечев,Ваня

Тенева,

Всички

участници от Еко ваканция BTCV, Всички участници от
Еко ваканция по програма младеж, Галин Пеев, Георги
Диловски,Елена Кметова, Илиян Стоев, Любомир Янков,
Маргита Славова, Марийка Челекова, Марин Стоев, Надя
Гичева, Сашка Витанова
Xabier Alzola (Spain), Timea Kiss (Slovakia), Christina
Makrigeorgiou (Greece), Tassos Droukas (Greece), Christopher Daifuku (USA), Tatyana Baishanski (France), Elizabetta
Mantovani (Italy),Ross Clark (UK), Patrizio Orru (Italy), Rebecca Bromley (UK), Laura Dyer (UK), Gyorgy Bence Horvath
(Hungary), Maria Gabriella Svala (Swiden), Ida Rebecca Slava
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(Swiden), Eva Anneli Sandstrom (Swiden), Richard William
Francis Pettifer (Austalia)

Ðåçóëòàòè îò äåéíîñòòà íà
Ñïàñèòåëíèÿ öåíòúð çà äèâè æèâîòíè
Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò
Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà
Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.
За

периода

януари–декември

2006

година

в

Спасителния Център са постъпили 322 пострадали диви
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животни. След период на рехабилитация повече от половината
са възстановени и върнати обратно в природата. Останалата
половина са пренасочени към волиерно отглеждане. За други
изходът от лечението е завършил летално.

Ðåçóëòàòè îò äåéíîñòòà íà Öåíòúðà
çà âîëèåðíî îòëåæäàíå, 7%
ïóñíàò, 46%

ëåòàëåí, 46%
ïðåíàñî÷åí , 2%
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Âðúùàíå â ïðèðîäàòà
Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò
Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà
Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

Преди да бъдат набелязани местата за връщане в
природата специалистите на Центъра съгласуват дейностите
си с Регионалната Инспекция по Околната Среда и Водите
в 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 адаптация към новите условия на живот. Всички птици
се маркират със специални пръстени, предоставени от
Българската Орнитологична Централа. Маркирани са повече
от 120 върнати в природата животни. През изминалата година
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пускания бяха извършени на територията на цялата страна,
най-вече по покана на различни дирекции на природни
паркове и регионални инспекции по околната среда и водите.
Събитията бяха организирани на кампаниен принцип. На
местно ниво в повечето случаи бяха поканени ученици и
граждани. Присъстваха също официални гости от местната
власт и много медии.

Място на пускане брой
ДДС Мазалат 1
Езеро Вая 1
ЗМ Атанасовско езеро 3
ЗМ Поморийско езеро 23
Източни Родопи край Маджарово 1
Караново край селото 1
Край Пловдив 3
Марица 1
НП Централен Балкан 13
Около Спасителния Център 35
Парк Аязмото 10
ПП Врачански Балкан 11
ПП Странджа 1
ПП Шуменско плато 31
Резерват Сребърна 5
Рибарници на Николаево 3
Сакар планина 2
Сакар планина до с. Маточина 1
Триградско ждрело 1
Общо 147
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Ðàçìíîæèòåëíà ïðîãðàìà
Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò
Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà
Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

Въпреки високия 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 тяхното
бъдещо волиерно отглеждане. Част от тях се включват в
размножителните програми на Центъра. По този начин от
негодните за връщане родители се получава поколение от
напълно здрави индивиди.
През изминалата 2006 г. от двете двойки размножаващи
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се Бухали и Обикновени ветрушки в природата бяха пуснати
четири млади птици. За другите видове като Белоглави
лешояди и Белоопашати мишелови гнездовият сезон не беше
успешен.

Îáðàçîâàòåëíè è îáùåñòâåíè êàìïàíèè
è ó÷àòèå â ðàáîòíè ñðåùè , ñåìèíàðè è
ïîñåùåíèÿ íà Öåíòúðà:
Екипът ни участва в поредица от образователни и
обществени кампании. На територията на цялата страна
доброволците на “Зелени Балкани” популяризират различни
дейности свързани с опазване на околната среда. Организират
се множество кампании и работни срещи, касаещи темата за
пострадали диви животни в резултат на човешкото влияние.
Само на територията на град Стара Загора бяха организирани
редица обществени кампании. В дейността на местно ниво
активно се включват и представителите на местната и
общинската власт, РИОСВ, РУГ.
Ежедневно в електронни форуми нашите специалисти
вземат отношение по теми свързани с лечение и рехабилитация
на диви животни.
През 2006 г. през вратите на Центъра са преминали
повече от 1500 посетители. Това са най-вече ученици,
студенти, природозащитници, експерти от системата на
МОСВ и НУГ и много журналисти.
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Äðóãè ïðîåêòè
Îáÿâåí çà Ñïàñèòåëåí Öåíòúð ïî
ñìèñúëà íà ÷ë.71, àë.1, ò.1 îò
Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå
ñúñ çàïîâåä ÐÄ 242/14.03.2003 ã. íà
Ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.

През 2006 година успяхме да разработим идеи и
проекти свързани и с други по-обширни дейности извън
лечението и рехабилитацията на диви животни.
Със

съдействието

на

“Фондацията

за

Черния

Лешояд” и “Франкфуртското Зооложко Дружество” продължи
и програмата за реинтродукцията на Брадатия лешояд в
България, чийто акцент е свързан основно с дейността на
Центъра. Чрез работната група по CITES към CEEWEB
(Унгария) приключи и проект “Оценка на изпълнението
на CITES в страните от Централна и Източна Европа”. С
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помощта на Ивайло Николов от “Българската Орнитологична
Централа” към БАН бяха осигурени средства за нови клетки
необходими за размножителната програма на центъра. В
края на годината екипът на Центъра спечели и две награди
предоставени от Фондация „Помощ за Благотворителността
в България” и Форд Мотор Къмпани за опазване на околната
среда и културното наследство.

Ìåäèèòå çà íàñ
За последната година в медийното пространство
дейността на Центъра е отразена повече от 46 пъти в 16
електронни и 30 печатни издания на регионално и национално
ниво.
Част от репортажите са в централните новини на
трите водещи телевизии у нас - БТВ и Канал 1, както и Нова
Телевизия.
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