
                   КАК ДА ПОСТЪПИМ ПРИ НАМИРАНЕ НА БЕДСТВАЩО ДИВО ЖИВОТНО?

В зависимост от това на какво животно сте попаднали, вариантите да потърсите помощ и/или съвет 
са няколко. 

1. Ако се касае за защитен животински вид:

В тези случаи е желателно да се обърнете към  Регионална инспекция по околната среда и водите – 
Пазарджик на дежурен телефон:  034/44-18-75  или Регионална дирекция на горите -  Пазарджик  за 
територията на област Пазарджик. Зелените телефони на тези институции бихте могли да получите от 
операторите на телефон 112 или да пожелаете те да ви свържат с тях директно, чрез  конферентна 
връзка. В този случай можете да потърсите съвет и от екипа на Спасителния център за диви животни,  
чиито  телефони  можете  да  намерите  отново  от  операторите  на  112  или  в  сайта  на  съответната 
институция.

2. Ако се касае за ловен обект:

В  тези  случаи  компетентната  държавна  институция  сигналополучател  е  Регионалната  дирекция  по 
горите  -  Пазарджик  (РДГ) или  държавното  горско  стопанство  (ДГС) на  територията,  на  област 
Пазарджик. Зелените телефони на тези институции бихте могли да получите от операторите на телефон 
112 или да пожелаете те да ви свържат с  тях директно,  чрез  конферентна връзка или в сайта на 
съответната институция.

3. Ако се касае за селскостопански животни:

В случай на намерени селскостопански животни е добре да потърсите съдействие от представители на 
Областната  дирекция  по  безопасност  на  храните  (ОДБХ),  на  територията  на  област  Пазарджик. 
Зелените телефони на тези институции бихте могли да получите от операторите на телефон 112 или да 
пожелаете те да ви свържат с тях директно, чрез  конферентна връзка или в сайта на съответната 
институция.

4. Ако  се  касае  за  куче  или  котка,  можете  да  потърсите  Общинския  кучкарник,  общината  или 
неправителствени  организации  в  региона,  чиято  дейност  е  насочена  към  тези  животни.  Зелените 
телефони  на  тези  институции  бихте  могли  да  получите  от  операторите  на  телефон  112  или  да 
пожелаете те да ви свържат с тях директно, чрез  конферентна връзка или в сайта на съответната 
институция.

ВНИМАНИЕ!!! Животните, било то диви или домашни, биха могли да бъдат опасни, особено под  въздействието 
на стреса. Не предприемайте никакви мерки, преди да сте се консултирали със специалисти.

                                 



СЪВЕТИ ЗА СЛУЧАИТЕ В КОИТО НЯМА НУЖДА ИЛИ Е ОПАСНА НАМЕСАТА НА ЧОВЕК

1. Млада сова, паднала от гнездото (горска ушата сова, чухал) – качете птицата на клон на дърво, в района 
в който сте я намерили. 

Тези птици напускат гнездата си твърде рано, като още в пухово оперение се заселват по клоните на 
дървото. Родителите продължават да хранят малките, а те издават специфични, пронизителни звуци, с 
които ги привличат. Прихвърчайки от клон на клон, е възможно поради невнимание малките да паднат 
на земята. Такава птица, която няма видими наранявания, няма нужда да се настанява в Спасителен 
център. 

2. Млада кукумявка – важи същото, както при совите по-горе, с тази разлика, че кукумявките гнездят в  
постройки, често изоставени или под покривни пространства. В този случай трябва да се ориентирате 
къде точно би могло да е гнездото, и да поставите птицата там.

3. Намерен на земята бързолет – ако птицата е без видими наранявания вдигнете я и я поставете на 
вертикална повърхност, или леко я подхвърлете във въздуха. Може да пробвате няколко пъти.

Причината птицата да не може да отлети от земята са късите й крака и разположението на крилете.  
Това са скални видове,  които са пригодени да кацат на вертикални повърхности  (скали,  а в нашия 
случай – панелните блокове и другите сгради). Те прекарват голяма част от времето си във въздуха, и 
ако  кацнат  някъде,  то това  са  скални  ниши,  а  в  градовете  –  фугите  на  сградите.  От  там те могат  
спокойно да отлетят.

4. Намерен на земята прилеп – виж т.3

5. Млада лястовица/и, паднала/и от гнездото – намерете гнездо на същия вид лястовици, независимо къде, 
и поставете малкото/ите там.

Лястовиците са много трудни за отглеждане от хора. Храната им е специфична и имат нужда от грижи на  
всеки 3 – 4 часа. От друга страна възрастните са прекрасни приемни родители. Единственото условие, 
което трябва да спазвате при избора на приемно гнездо е малките в него да са на приблизително 
еднаква възраст с тези, които ще поставите, и да има достатъчно място. Не е задължително младите от  
едно разрушено гнездо да се поставят всички заедно. Може да се разпределят в няколко гнезда.

6. Млади вранови (свраки, врани, сойки..) – виж т. 1

7. Малка  сърничка  –  отдалечете  се  възможно  най-бързо  то  мястото,  без  да  пипате  или  премествате 
малкото.

Най-често  се  касае  за  новородено,  което  още  не  е  укрепнало  достатъчно.  Подплашени  от 
наближаващите  хора,  майките  на  новородените  най-често  бягат  от  мястото,  където  е  малкото, 
разчитайки защитната му окраска да го пази.  Колкото повече стоите около малкото,  толкова повече 
увеличавате шансовете му да умре от глад и дехидратация. Не вземайте малкото. Много трудно то би 
могло да бъде отгледано от хора, тъй като млякото на сърната е специфично, а козето, използвано най-
често в подобни случаи е вредно за малките.

8. Костенурка пресичаща път– преместете я на безопасно разстояние от пътя и я оставете там.

9. Щъркели през зимата  - често един или няколко щъркела остават за по-дълго в България на места, 
където  има  достатъчно  храна  –  обикновено  край  реки  и  язовири.  Това  не  би  следвало  да  е 
притеснително,  тъй  като  тяхната  миграция  е  породена  от  липсата  на  храна.  Ако  едно  място  е  с 
достатъчни запаси от храна, понякога птиците се задържат по-дълго там, а понякога и цялата зима. Все 
пак е добре да сигнализирате на РИОСВ - Пазарджик ако птицата е забелязана в област Пазарджик, и 
да опишете състоянието й.

                                 


