ДОКЛАД
на
Управителния съвет на Българско дружество за защита на птиците
за 2017 г.
Настоящият УС на БДЗП включва 6 члена: Емил Тодоров – председател и членове
Веселин Вълев, Марияна Тотева, Юрий Корнилев, Асен Игнатов и Теодора Иванова.
Последните двама членове се присъединяват към УС на 13.05.2017 г.
През 2017 г. са проведени 7 заседания, от които 4 редовни и 3 извънредни. Помежду си
членовете на УС осъществяваха ежеседмични консултации и дискусии по актуални
въпроси чрез над 400 електронни писма.
Всяко от редовните заседанията е свиквано по надлежния ред чрез отправена покана
към членовете на УС. Заседанията са проведени при законен кворум, за всяко от които
е воден протокол. Резюмета от протоколите на УС се публикуват и на уеб страницата на
БДЗП в рубриката „Библиотека” (http://bspb.org/bg/documents/7.html).
УС има своя електронна поща board@bspb.org, от която се води официалната
кореспонденция. През 2017 г. са получени 47 покани, докладни записки, уведомления и
запитвания за различни събития и дейности. Изпратени са 31 електронни писма.
На първото редовно заседание на УС е приет график на заседанията публикувани на
уеб страницата на БДЗП.
I.

Акценти от дейността на БДЗП

През 2017 г. новата визуална идентичност на БДЗП вече е факт; новото лого беше
одобрено от ОС на БДЗП на 13.05.2017 г.

УС продължава да участва в дискусията за цялостна промяна на визията и
съдържанието на централния сайт на БДЗП (www.bspb.org), така че той да отразява подобре работата на организацията и да ангажира членовете и поддръжниците.
Обновеният сайт ще стартира в края на 2018 г.
През октомври 2017 г. УС стартира и процес на промени в стратегическата визия на
БДЗП за периода 2018-2020 г., с която организацията определя по-ясно своите
приоритети и фокус на работа.
През 2017 г. проектът на БДЗП „Опазване на царския орел и ловния сокол“ – първият
проект, финансиран по програма Лайф, получи сериозно признание с номинацията за
най-добър проект сред 4000 други проекти по програма ЛАИФ. Той се нареди сред 15
проекта - финалисти, избрани от експертно жури, което разгледа тяхната дългосрочна
устойчивост, комуникационен потенциал и въздействие на национално, европейско
или световно ниво.
Други важни успехи, които постигнахме през 2017 г. са:


Създадената, в резултат на нашите усилия, втора колония къдроглави пеликани
в България се запази и размножава успешно през 2017 г.



Продължава увеличаването на числеността на популацията на белоглавия
лешояд в Източните Родопи и стабилизирането на популацията на царския
орел;



Започнахме дейности по възстановяване на популацията на лалугера в
защитена зона „Западна Странджа“ чрез първата успешна транслокация на
индивиди в земи на БДЗП;



Броят на откритите от теренните екипи на БДЗП гнезда на малък креслив орел
в България достигна 76;



В партньорство с ЕВН бяха изолирани над 700 опасни стълба, вкопани 43
километра електропроводи, 23 километра бяха обезопасени чрез замяна на
проводника с изолиран кабел.



Закупихме 1003 декара земи, важни за опазването на царския орел в
Югоизточна България;



Залесихме 16 декара с дъбове и тополи разположени мозаечно, в земи на БДЗП,
с цел създаване на гнездови местообитания на грабливи птици в Югоизточна
България;



Проведохме кампания „За да има орли“ и инициирахме петиция за обявяването
на Национален ден на орела;



Привлякохме над 2000 човека, които се включиха в кампаниите „Зрънце любов“
и „Ние врабчетата“, насочени към популяризиране на птиците в градовете;



В партньорство с издателство Просвета изготвихме помагало възпитаващо
интерес към природата и започнахме кампания за популяризирането на
мрежата Натура 2000 в 54 училища в над 20 населени места;



БДЗП продължава да допринася и за опазването на природата в Албания и
Турция, изграждайки капацитет в местни неправителствени организации чрез
партньорски проекти;



Успешно координирахме разработването на първия международен план за
действие за опазване на египетския лешояд по миграционния му път, който
беше одобрен от страните членки на Конвенцията за мигриращите видове; С
експертизата си, БДЗП подпомогна и оформянето на многовидовия план за
опазване на лешоядите в Африка и Евразия на CMS;



През 2017 г. стартирахме два големи международни ЛАИФ проекта,
координирани от БДЗП. Проектите целят опазването на египетския лешояд и
червеногушата гъска в България и по миграционните им пътища. Работим с над
15 партньорски организации от Русия до Нигерия;



Започнахме нов проект с ЧЕЗ насочен към намаляване на смъртността на
птиците по електропреносната мрежа в Западна България. Ще бъдат изолирани
4000 опасни електрически стълба, 40 км въздушните проводници ще бъдат
маркирани с 3600 „дивертори“, и ще бъдат монтирани 900 платформи за
обезопасяване на щъркелови гнезда;



В рамките на LIFE проекта „Горите на орела“ организирахме Международна
конференция за опазване на малкия креслив орел, която събра над 60 учени и
представители на природозащитни организации от 17 страни;



Обновихме електронното приложение SmartBirdPro което увеличи многократно
количеството и качеството на събраните данни;



Организирахме и участвахме в съвестни проверки с институциите за спазване
на ловното и природозащитно законодателство в защитени зони важни за
зимуващите гъски;



Природозащитният и информационен център на БДЗП „Източни Родопи“ беше
включен в 100-те Национални туристически обекта. Той е единствения обект
разположен в община Маджарово;

II.

Финансово-административно управление на БДЗП

УС на БДЗП следи и за набирането на средства, както и за доброто финансовоадминистративно управление на БДЗП.
Осигуреното проектно финансиране за дейности на БДЗП е в изпълнение на
природозащитната стратегия на организацията. Основните донори през 2017 г. са
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Великобритания и др. Проектното финансиране на БДЗП през 2017 възлиза на
1,880,000 лева.
Непроектното финансиране се формира от приходи от дарения,

членски внос и

отдаване на недвижимо имущество под наем и представлява под 1% от общите
приходи на организацията. През 2017 то възлиза на 12,000 лева.
Резервният фонд на БДЗП към края на 2016 година възлиза на 64,623 лева. През 2017
година сумата се увеличава с 14,489 лева, която се формира от нецелеви дарения и
печалба от стопанска дейност или общо парите в Резервния фонд към 31.12.2017 са
79,112 лева.
Към 31.12.2017 година БДЗП притежава 4 181,995 дка земи с висока природна
стойност, възлизащи на 1,838,000 лева.
Вземанията от свързани лица към 31.12.2017 г. са както следва:


Неофрон ЕООД - 81 197 лева , в т.ч. 61 426 лв. главница и 19 771 лв. лихва по
заем;



БДЗП ЕООД – 5 236 лв. за наем за ПЗЦ Пода

За 2017 г. положителният финансов резултат от нестопанската дейност на БДЗП е в
размер на 196000 лева.
Печалбата на БДЗП от стопанска дейност за 2017 г. е 12000 лева.

Сдружение БДЗП няма задължения към физически и юридически лица. Всички
задължения към местни данъци и такси и НАП са изплатени. Служителите на трудови
договори в БДЗП към 31.12.2017 г. са 28 души. Всички служители имат направена
допълнителна застраховка живот и злополука.
Членовете на Сдружението към 31.12.2017 г. са били 590 души.
Годишният финансов отчет на БДЗП за 2017 г. е заверен от регистриран одитор
Бранимира Колева и е приет без забележки от УС на БДЗП.
III.

Финансово-административно управление на търговските дружества на
БДЗП

Подобряването на контрола, финансовото и административно управление на Неофрон
ЕООД и БДЗП ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е БДЗП беше във фокуса
на всяко от заседанията на УС през изминалата година.
С решение на УС от 01.10.2017 г. УС замрази дейността на Неофрон ЕООД. Неофрон
ЕООД няма да осъществява дейност, включително турагентска и туроператорска.
Всички служители на Неофрон ЕООД са преназначени и работят към БДЗП ЕООД, която
поема управлението на стопанската дейност на двата природозащитни центъра на
БДЗП. УС назначи изпълнителният директор на БДЗП Нада Тошева за управител на
Неофрон ЕООД – без да дължи възнаграждение. Всички промени са отразени в
Търговския регистър.
През 2017 г. приходите на Неофрон ЕООД се формираха от управлението на
природозащитния център Източни Родопи в гр. Маджарово. Центърът е продължава да
привлича посетители от цялата страна и вече е част от 100те национални
туристически обекта.
На 30.08.2017 г. изтече срокът на споразумението между Неофрон ЕООД и Димитър
Георгиев (бивш управител на Неофрон ЕООД) за присъдено му разсрочено изплащане
на сумата от 65 379,41 лв. Всички дължими вноски са изплатени. Към декември 2017 г.
продължава спора за търговското наименование „НЕОФРОН“ между Сдружение БДЗП и
Димитър Георгиев (Неофрон Турс).
Неофрон ЕООД няма непогасени задължения за труд и работна заплата. Няма
непогасени задължения към НАП.
Финансовият резултат на Неофрон ЕООД за 2017 г. е загуба от 14000 лева.

След замразяването на Неофрон ЕООД стопанската дейност на БДЗП се осъществява
през БДЗП ЕООД. През 2017 г. приходите на БДЗП ЕООД се формираха основно от
управлението на природозащитния център Пода в гр. Бургас. Броят на посетителите на
Пода за 2017 г. е 8609 души спрямо 5946 за 2016 г. Природозащитният център
продължава да разнообразява предлаганите услуги. Осигурена е целогодишна работа
на центъра и е подобрена комуникацията към външната аудитория относно
местоположение, работно време и услуги. За привличане и на специализирани
посетители – фотографи, е поставено ново специализирано фотографско укритие.
Финансовият резултат на БДЗП ЕООД за 2017 г. е загуба от 17 900 лева.
Съгласно правомощията, дадени му от членовете, УС на БДЗП взе решение за свикване
на редовно годишно отчетно-изборно събрание на БДЗП. УС обсъди предложения за
нови членове на УС, които да бъдат представени на Общото събрание. Прие и
бюджетна рамка на БДЗП за 2018 г., която да бъде представена също на членовете на
ОС.
През 2018 г. УС на БДЗП ще продължи да работи за:


осигуряване на дългосрочна финансова стабилност на организацията;



информационна стратегия за по-добро онлайн присъствие и по-добър достъп на
членовете до орнитологична информация;



обновяване на сайта на БДЗП;



по-голяма ангажираност с членовте и дарители за увеличаване на подкрепата за
организацията;

Настоящият отчет е приет от УС на заседание на 31.03.2018 г.

