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ЕКИПЪТ НИ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Емил Тодоров – Председател
Веселин Вълев
Мариана Тотева
Юрий Корнилев
Дияна Костовска*
Боряна Желязкова*
Тихомир Александров*
Павел Стоев*
*член на УС до март 2016 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Нада Тошева

УПРАВИТЕЛ на БДЗП ЕООД и Неофрон ЕООД
Ивайло Иванов

БДЗП ЕООД и Неофрон ЕООД
Д-р Петър Янков – ПЗЦ „Пода“
Радослав Молдовански – ПЗЦ „Пода“
Теменужка Николова – ПЗЦ „Източни Родопи“
Радка Иванова – ПЗЦ „Източни Родопи“

ЕКИП ПРИРОДОЗАЩИТА
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Стойчо Стойчев – Директор природозащита
Владимир Добрев – Отговорник природозащитни дейности
Владимир Младенов – Отговорник природозащитни дейности
Д-р Димитър Демерджиев – Отговорник природозащитни дейности
Свилен Чешмеджиев - Отговорник природозащитни дейности
Димитър Градинаров – Отговорник престъпления срещу природата
Николай Терзиев – Отговорник природозащитни дейности
Волен Аркумарев – Отговорник природозащитни дейности
Д-р Георги Попгеоргиев – Отговорник ГИС и бази данни
Д-р Николай Петков – Отговорник опазване на горите
Димитър Плачийски – Отговорник горска екология
Едита Дифова - Експерт агро-екологични дейности
Ирина Матеева – Отговорник европейски политики

ЕКИП ПРОЕКТИ

Светослав Спасов – Директор проекти
Ваня Рътарова – ръководител проект „Опазване на ключови горски хабитати на малкия креслив
орел в България“
Добромир Добрев – ръководител проект „Опазване на черния и белоглавия лешояд в
трансграничните райони на Родопите“
Д- р Стоян Николов – ръководител проект „Спешни мерки за опазване на египетския лешояд в
България и Гърция“

ЕКИП КОМУНИКАЦИИ И ПР
Емилия Янкова – Директор комуникации
Йорданка Горанова – Отговорник комуникации
Мариана Вълчева – Отговорник комуникации
Магдалена Бадева – Отговорник маркетинг

ЕКИП ФИНАНСИ И АДМИНИСТРАЦИЯ
Теодора Маркова - Финансов директор
Снежана Димитрова – Главен счетоводител
Ваня Георгиева – Администратор проекти
Мария Кирякова – Администратор проекти
Марина Велева – Офис мениджър

5

1
		28
550 					32
					25
4
								2
КАУЗА		

ГОДИНИ ОПИТ

ЧЛЕНОВЕ

ОТДАДЕНИ СЛУЖИТЕЛИ

СТРАСТНИ ДОБРОВОЛЦИ

НАГРАДИ ЗА ПРИНОС В ПРИРОДОЗАЩИТАТА

ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕНТЪРА
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Скъпи членове, поддръжници, приятели на БДЗП,
Мисията на БДЗП
БДЗП работи за опазване на дивите птици, важните за тях места и местообитания, както и
за биоразнообразието като цяло, като по този начин допринася за устойчивото ползване на
природните ресурси и благосъстоянието на хората.
Визията ни е за свят, в който хората признават равното право на съществуване и благоприятна
среда за всички биологични видове. Свят, в който използването на природните ресурси е
неразривно свързано с осигуряването на естественото им възстановяване. Свят, в който,
различните човешки общества са равнопоставени по отношение на ползването и ползите,
произтичащи от дивата природа.

Щастливи сме, да споделим с вас успехите от нашата работа за опазване на българската природа
през 2016 г. Признание за нас са престижните номинации за награди и отличия, които получихме
през изминалите дванадесет месеца. Всички те, заедно с вашата подкрепа, ни дават увереност,
че вземаме правилните решения и предприемаме верните действия за опазването на световно
застрашени видове птици и техните места и местообитания.
За нас вашата оценка е най-важна. Тя е и стимул да продължим да търсим и намираме различни
решения в нелеките условия, в които съществува природозащитния неправителствен сектор в
страната ни. Надяваме се да запазим и да увеличим подкрепата за организацията от членове,
дарители, поддръжници и приятели.
Благодарим ви за подкрепата и доверието, което ни оказахте и през 2016 г.! Продължаваме да
бъдем заедно в усилията ни да запазим българската природа!
Емил Тодоров,
Председател на УС на БДЗП

КЪДРОГЛАВ ПЕЛИКАН
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50

къдроглави пеликана сформираха
втората колония на вида у нас

Благодарение на дългогодишните ни усилия в партньорство с Природен
парк “Персина”, постигнахме огромен природозащитен успех със
заемането на наколните платформи в блато Песчина. Трите платформи
бяха изградени през 2011 и 2012 г. след като наблюдавахме задържане
на 250 индивида от вида в района.
Втората колония увеличава съществено шансовете за оцеляването на
този световно застрашен вид у нас.
Прочетете повече тук и тук.

ПТИЦИТЕ НА АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО

10

Осигурихме допълнителни 64 кв.м безопасна гнездова
площ за птиците на Атанасовско езеро
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Две нови наколни платформи за гнездене на птиците в Атанасовско езеро бяха изградени през
2016 г. в рамките на традиционната природозащитна бригада, с участието на 80 доброволци. На
безопасните и недостъпни за наземните хищници (кучета, чакали, порове и др.) платформи се
очаква да гнездят между 120-160 двойки речни рибарки.

Подобрено състояние и
повишени числености на
видовете кафявокрил
огърличник, морски
дъждосвирец, белочела
рибарка, дебелоклюна
рибарка и кокилобегач

Регистрирахме големи числености на
всички тези видове през гнездовия период
на 2016 г. по време на редовния мониторинг
на водолюбиви птици в Атанасовско
езеро. Повишаването на численостите на
гнездящите двойки на изброените видове е
тясно свързано с подобряване състоянието
на езерото.
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до
двойки
Рекордна численост от
дебелоклюни рибарки гнездиха през 2016 г. на две
обезопасени диги в Атанасовско езеро
Гнездящите двойки дебелоклюни рибарки в Атанасовско езеро представляват около 3-3,6% от
европейската гнездова популация на вида. Тази численост е рекордна не само за лагуната,
където след 18 годишно прекъсване през 2014 г. отново започва да гнезди дебелоклюната
рибарка, но и за цялата страна. Връщането към гнездене на вида в Атанасовско езеро се дължи
преди всичко на безупречно работещата система за защита от хищници, поставена и поддържана
на две от най-важните диги за гнездящите птици в Атанасовско езеро.

Повече за птиците на Атанасовско езеро и дейностите ни там четете тук.

БЕЛОГЛАВ И ЧЕРЕН ЛЕШОЯД

Екип за борба с отровите

Сформирахме първия в България екип от специално обучено куче и негов водач за
предотвратяване на престъпления срещу природата и по-специално за откриване на незаконно
залагани отровни примамки за едри хищници.
12

13

3
Поставихме първите
местообитания.

3

изкуствени гнезда за черни лешояди в Родопите в подходящи за вида

11

белоглави и
черни лешояда бяха маркирани от екип на БДЗП и пуснати
след това, за да ни покажат пътищата, които поемат и причините за смъртност, да научим
повече за екологията, местата на зимуване на младите птици и другите важни за тях места в
трансграничния район на Родопите.
Повече за опазването на белоглавия и черния лешояд в Родопите четете тук.

ЕГИПЕТСКИ ЛЕШОЯД

Елоди Регина

и
са двете египетски лешоядчета,
отгледани на затворено по метода “Хакинг”, които пуснахме в Природен парк “Русенски Лом”.
Проследете историята тук и тук.
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Научете повече за опазването на египетския лешояд на Балканите тук.

ЕГИПЕТСКИ ЛЕШОЯД
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Разработихме хабитатен модел за египетския лешояд на Балканите като
анализирахме всички фактори, които имат силно влияние върху демографските параметри при
египетския лешояд. Анализът е основа за изграждане на ефективни природозащитни стратегии
за опазването на вида. Повече информация – тук. Паралелно направихме и анализ на основните
заплахи, фактори за смъртност и гнездови провал при египетския лешояд през последните
години. При изследване в периода (2006-2015) на причините за гнездови провал констатирахме,
че естествените причини са много по-чести, отколкото тези, предизвикани от човека. Повече
информация – тук. Идентифицирахме девет заплахи в най-значимите за опазването на вида
зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България и Гърция. Най-често срещаната и сериозна
сред тях е незаконното използване на отрови, следвана от отстрел и ограбването на гнезда.
Повече информация – тук.
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Анализирахме данните от
локации от
египетски
лешояда от Балканската популация на вида, маркирани със сателитни предаватели през периода
2010-2016 г. с цел да се идентифицираме важни зони за опазване на египетския лешояд по пътя
му на миграция и изготвихме анализ на на местата за тесен фронт на миграция. Вижте повече тук.

ЦАРСКИ ОРЕЛ

200

ха открити тревни
местообитания възстановихме като ловна
територия за царския орел

190

ха земи с ценни

местообитания
за царския орел закупихме през 2016 г.

1300

ха пасища около
гнездата на царския орел управлявахме
устойчиво чрез традиционно пасищно
животновъдство и косене
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Развитие на популацията на
царския орел през годините

1978

1999

2009

2016

Прочетете повече за възстановяването и устойчивото управление на хранителните
местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България тук.

ЦАРСКИ ОРЕЛ

476

Обезопасихме
опасни за царския орел електрически
стълбове.
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Благодарение на дейностите
ни е подобрена електрическа
инфраструктура и еосигурено
електрозахранване на голям броя
селища в районите с царски орли в
Югоизточна България.
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Над
км подземни кабели и
нови
трафопостове, които ще заменят най-опасните за царските орли
въздушни електропроводи в защитена зона „Сакар“ от екологичната
мрежа Натура 2000 бяха инсталирани в рамките на партньорството ни с
ЕВН България.
Вижте как намаляваме смъртните случаи на птици, причинени от електропроводи тук.

МАЛЪК КРЕСЛИВ ОРЕЛ

Заедно с партньорите ни от
Изпълнителна агенция по горите
създадохме мрежа в РДГ от
цялата страна за предоставяне на
горско-екологични консултации
на собственици на гори (ДГС, ДЛС,
частни горовладелци, общини и др.).
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Разработихме и внесохме официално
в МЗХ горско-екологична дейност
„Опазване на гнездови местообитания
на малък креслив орел и черен щъркел“
като част от Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020.

Приложихме устойчив модел за диверсификация
на приходите на горските стопанства, чрез
пилотно производство на манов мед и

пчелни продукти в ДГС „Кости“.

Как опазваме ключовите горски местообитания на
малкия креслив орел вижте тук.

МАЛКА БЕЛОЧЕЛА ГЪСКА
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Внесохме в МОСВ плана за действие за
опазване на малката белочела гъска.

Установихме рекордно висок брой малки
белочели гъски в рамките на един сезон в Българя при
осъществяваните дейности по мониторинг.

Успешно приложихме са действията по контрол на

лова и незаконния отстрел в най-важните

за малката белочела гъска места в България при съвместни
проверки с държавните институции.

Вижте какво правим за опазването на Феноскандинавската
популация на малката белочела гъска в ключовите за нея
места за престой и зимуване по европейския миграционен
път тук.

25

СИНЯВИЦА

АТЛАС НА ГНЕЗДЯЩИТЕ ПТИЦИ В ЕВРОПА

Проведохме първите в
страната проучвания на
синявицата по време на
миграция
Съдействахме на ММЕ/BirdLife Унгария
26 за проучване на местата, използвани за
престой от синявицата по време на миграция.
Посетихме бяха местата, където синявици от
Унгария, маркирани с предаватели спират за
почивка в България. Събрахме информация за
използваните местообитания и заплахите.
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Проведохме проучвания в 209
квадрата за Атласа на гнездящите
птици в Европа
През 2016 г. осъществихме полево проучване на
гнездящите птици във всички 63 квадрата от 50х50
км, попадащи на територията на България. Във всеки
от тях посетихме минимум два 10х10 км квадрата.
Използвахме обща методика, отчитаща броя видове за
единица време, която ще позволи изготвянето модел за
разпространението в Европа в квадрати 10x10 км. БДЗП
координира работата в България за изготвянето на Атлас
на гнездящите птици в Европа. Това е една от наймащабните инициативи за картиране на биологичното
разнообразие на Стария континент и обхваща над 500
вида птици в над 50 държави.

РАБОТА С ФЕРМЕРИ

Оказахме помощ на 25
фермери от общини с над 30%

безработица в Натура 2000 зона Западен
Балкан, която включваше:
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Разработване на техническата
документация и проекти за преработка
във фермата;
Помощ при подаване на
документите за регистрация в БАБХ;
Консултации за закупуване на
оборудване;
Обучения и съдействие за участие
във фермерски пазари и изложения.
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Осигурихме 70 000 лева директно финансиране на
фермери за подпомагане на регистрацията им по Наредба 26 за преработка във фермата и

директни продажби, а собственото финансиране от страна на фермерите е на стойност - 285 000
лева. Подкрепените фермери увеличиха приходите си с 35%, чрез възможността да преработват
собствената си продукция във фермата, както и директно да я продават на фермерски пазари и
изложения.

Екстензивното и устойчиво управление на 550 ха пасища и
ливади в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 – едни от най-бързо изчезващи

местообитания в България, е гарантирано от страна на подкрепените фермери.

Научете повече за опазването на природата посредством устойчивото развитие на селските
райони тук.

ПАРТНЬОРСТВА

Предадохме опита си в

провеждането на
мониторинг на птиците

на Албанската природозащитна
организация (PPNEA) и органи на
властта. С водещото участие на екипи
от БДЗП бяха картирани и оценени
популациите на водолюбивите птици в
два района в Албания.
Съдействие с PPNEA стартираха
програма за мониторинг на
гнездящите птици в три ключови за
биоразнообразието области – Нарта,
Карабурун и Бутринт. Докладът за
гнездящите птици може да намерите тук.
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Подпомогнахме издаването на

определител за птиците
в Албания. Книгата е най-

изчерпателното ръководство за
разпознаване на птици, създавано
за страната. Определителят включва
описание на 351 вида птици на достъпен
и за неспециалисти език. Повече
информация тук.

Гигантски графит на египетски лешояд окрили небето на
Албания. Графитът се намира в крайморския туристически
център на Албания – Вльора. Повече информация тук и тук.
Прочетете още за пилотния модел за устойчив туризъм по
Адриатическото крайбрежие на Албания, който въведохме като
част от опазването на балканската популация ан египетския
лешояд тук.

ПАРТНЬОРСТВА

За първи път в България направихме оценка на състоянието и
32

предоставяните услуги от тревни екосистеми извън
екологичната мрежа Натура 2000, както и тяхното картиране. Събрахме
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детайла информация за състоянието на седем подтипа тревни екосистеми: сухи, умерено влажни,
влажни и сезонно влажни, алпийски и субалпийски тревни екосистеми, както и вътрешни солени
степи. Оценката се базира на индикатори, свързани с биоразнообразие, фактори на нарушения и
първична продуктивност.
Установихме, че състоянието на тревните екосистеми извън защитените територии у нас е
до голяма степен добро, което дава сериозно основание за полагане на усилия за

тяхното опазване в бъдеще.

Оценихме

21

екосистемни услуги, предлагани от тревните

екосистеми. Подобна оценка е много ценна, тъй като е рудкост за нашата страна. Такива
екосистемни услуги са например, потенциала за изхранване на селскостопанските животни,
базиран на първичната продукция, гъбни ресурси, ресурси на лечебните растения, превенция
от ерозия и предоставяне на възможности за отдих, познавателен туризъм и различни други
социално насочени дейности.
Научете повече за оценката и картирането на състоянието на тревните екосистеми и техните
услуги в България тук.

Заедно с партньорите ни от издателство „Просвета“ изградихме партньорска мрежа „ПрироДА“ ,

56

112

училища от цялата страна с участието на
учители.
включваща
Мрежата „ПрироДА“ служи за възпитаване на поколение от обучени и знаещи поддръжници за
екологичната мрежа Натура 2000 сред младото поколение в България.
Как изграждаме информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура
2000 и възпитаваме поколения знаещи поддръжници четете тук.

Наградите, които получихме през 2016 година

През 2016 г. БДЗП изпълнява следните проекти

Проект „За Балкана и

хората“ спечели наградата

„Натура 2000“ на Европейската
комисия в категорията „Социалноикономически ползи“. Проектът
се изпълнява в партньорство от
български и швейцарски организации,
четири от които са членове на
природозащитната коалиция „За
да остане природа в България“ –
Българско дружество за защита на
птиците, WWF - България, Българска
Фондация „Биоразнообразие“ и
Асоциация на парковете в България.

2.

3.

4.
5.
6.

Проектът Опазване на
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1.

местообитанията
на най-рядката
европейска
водолюбива птица
- малката белочела
гъска, изпълняван от Гръцкото

7.

орнитологическо дружество,
Министерствата на околната среда
на Гърция и Финландия, Българско
дружество за защита на птиците
и WWF - Финландия спечели
наградата на Европейската комисия
в категорията „Трансгранично
сътрудничество“.

Име на проекта

Донор

Опазване на ключови горски хабитати на малкия креслив
орел в България (Горите на орела)

Програма Лайф на ЕС

Възстановяване и устойчиво управление на хранителни
местообитания на царския орел в ключови зони от Натура
2000 в България (Земя за царския орел)

Програма Лайф на ЕС

Опазване на Феноскандинавската популация на малката
белочела гъска в ключовите за нея места за престой и
зимуване по европейския миграционен път

Програма Лайф на ЕС

Да свържем опазването на природата с устойчивото
развитие в селските райони (За Балкана и хората)

Швейцарска агенция

Спешни мерки за опазване на египетския лешояд в
България и Гърция (Помощ за египетския лешояд)

Програма Лайф на ЕС

Подобряване опазването на световно застрашения царски
орел в България чрез намаляване на смъртните случаи,
причинени от електропроводи (Живот за царския орел)

Програма Лайф на ЕС

Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване
на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро (Солта на
живота)

Програма Лайф на ЕС

(Водещ партньор ИАГ)
(Водещ партньор БДЗП)

(Водещ партньор Бърдлайф Гърция)

(Водещ партньор Биоселена)
(Водещ партньор БДЗП)
(Водещ партньор ЕВН)

(Водещ партньор Българска фондация
Биоразнообразие)

8.

Земя на орли и замъци: пилотен модел за устойчив туризъм CEPF
по Адриатическото крайбрежие на Албания
(Водещ партньор PPNEA Albania)

9.

Оценка и картиране на състоянието и услугите на тревните
екосистеми в България

Програма за подкрепа на НПО в
България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо
пространство 2009-2014 г.
(Водещ партньор ИБЕИ БАН)

10.

Мрежа за ПрироДА: Изграждане на информирана
подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000;
Възпитание на поколения знаещи поддръжници

Програма Лайф на ЕС

Опазване на черния и белоглавия лешояд в
трансграничните райони на Родопите

Програма Лайф

12.

Проучване на вечерната ветрушка в България

Бърдлайф Унгария

13.

Проучване на синявицата в България

Бърдлайф Унгария

добрите проекти по програма Лайф на Европейския съюз за 2015 година.

14.

Атлас на гнездящите птици в Европа

фондация MAVA

БДЗП получи и награда от Македонското екологично

15.

Опазване на египетския лешояд

Rewilding Europe

11.

Проектът „Опазване на ловния сокол в Североизточна

България, Унгария, Румъния и Словакия“

беше включен сред най-

дружество за изключителен принос към развитието на организацията – партньор на
Бърдлайф в РМакедония.

(Водещ Издателство Просвета)

(водещ Rewilding Europe – Холандия)
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Благодарности на всички дарители

Финансов отчет 2016

Европейски съюз, Програма Лайф

Бюджетът на БДЗП се формира от проектно и непроектно финансиране.

Бъргаро-швейцарска програма за сътрудничество

Осигуреното проектно финансиране за дейности на БДЗП е в изпълнение на природозащитната
стратегия на организацията. Основните донори през 2016 г. са Програма Лайф на Европейския
съюз, Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Програма за подкрепа на НПО в
България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.,
Кралското дружество за защита на птиците/Бърдлайф Великобритания и др.

Кралско дружество за защита на птиците – Великобритания (RSPB)
Програма за подкрепа на НПО по финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014
Програма на ООН за околна среда (UNEP)
Партньорски фонд за опазване на критичните екосистеми (CEPF)
ММЕ – Бърдлайф Унгария
Фондация MAVA Швейцария

Непроектното финансиране се формира от приходи от дарения и членски внос и представлява
под 1% от общите приходи на организацията.
За 2016 г. нестопанската дейност на БДЗП завършва с 345 хиляди лева положителен финансов
резултат.
Печалбата на БДЗП от стопанска дейност за 2016 г. е 18 хиляди лева.
Годишният финансов отчет на БДЗП за 2016 г. е заверен от регистриран одитор Бранимира Колева.

Басейнова дирекция за черноморски басейн – Варна

Салвис фарма ООД

Двете търговски дружества на БДЗП – БДЗП ЕООД и Неофрон ЕООД приключват 2016 г. със следния
финансов резултат:
•
БДЗП ЕООД – счетоводна загуба в размер на 27 хиляди лв.;
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•
Неофрон ЕООД - счетоводна печалба в размер на 2 хиляди лв.

Винарна Братанови

Резултатът от присъщата дейност за 2016 г. е положителен и е в размер на 345 хиляди лева.

Мариана Тотева

Печалбата от стопанската дейност за 2016 г. е 18 хиляди лева.
БДЗП ЕООД приключва със счетоводна загуба в размер на 27 хиляди лева.
Неофрон ЕООД приключва със счетоводна печалба в размер на 2 хиляди лева.

Дирекция природен парк „Персина”
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Мариета Боева
Невил Джоунс (приятели на БДЗП Великобритания)
Децата от 4 група на 5 ОДК „Иглика”- Бургас

Нада Тошева-Илиева
Изпълнителен директор на БДЗП

БАЛАНС към 31 декември 2016 г.
АКТИВ

Бележки

31.12.2016

31.12.2015

(хил. лв.)

(хил. лв.)

838

2,051

Общо за група ІІІ:

844

2,070

Общо за раздел Б:

918

2,253

197

76

3,051

3,420

В.РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

6

СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)

А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ
І.Нематериални активи

1

ПАСИВ

1.Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,
програмни продукти и други

42

2. Предоставени аванси и НДМА в процес на изграждане
Общо за група I:
ІІ.Дълготрайни материални активи

Бележки

39

-

3

42

42

31.12.2016

31.12.2015

(хил. лв.)

(хил. лв.)

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
І. Записан капитал

131

131

1.Общи резерви

434

71

565

202

Общо за раздел А:

2

7

1.Земи и сгради, в т.ч.:

1,494

840

- земи

1,343

680

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

151

160

1. Задължения към доставчици, в т.ч.:

13

21

306

111

- до 1 година

13

21

3. Други задължения, в т.ч.:

66

237

- до 1 година

66

237

към персонала, в т.ч.:

30

4

- до 1 година

30

4

осигурителни задължения, в т.ч.:

19

21

- сгради
2. Съоръжения и други
3. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане
Общо за група II:

1,800

951

ІІІ.Дългосрочни финансови активи
38

- в безсрочни сметки

1.Акции и дялове в предприятия от група

3, 13

2.Предоставени заеми на предприятия от група
Общо за група III:
Общо за раздел А:

10

10

84

88

- до 1 година

19

21

94

98

данъчни задължения, в т.ч.:

17

11

1,936

1,091

- до 1 година

17

11

79

258

8

Общо за раздел Б, в т.ч.:
Б.ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ

- до 1 година

79

258

І. Материални запаси

- над 1 година

-

-

Общо за раздел В:

2,407
2,407

2,960
2,960

СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)

3,051

3,420

1.Суровини и материали

-

-

2.Стоки

22

23

Общо за група I:

22

23

29

68

8

54

21

14

ІІ. Вземания
1.Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:
- до 1 година
2.Вземания от предприятия от група, в т.ч.
- над 1 год.

В. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ,
в т.ч.:
1.Финансирания

9

Дата: 21.03.2017 г.
Нада Тошева-Илиева

Снежана Димитрова

Изпълнителен директор

Главен счетоводител

23

92

- до 1 година

20

20

Одитор:

- над 1 година

3

72

Д-р Бранимира Колева

52

160

6

19

3. Други вземания

4

Общо за група II:
ІІІ. Парични средства, в т.ч.:
- в брой

5

регистриран одитор
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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
за годината, приключваща на

31.12.2016 г.
2016

2015

(хил. лв.)

(хил. лв.)

1.Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:

6

4

а) външни услуги

4

4

2.Разходи за персонала, в т.ч.:

-

-

а) разходи за възнаграждения

-

-

Бележки
РАЗХОДИ
A. Разходи

Общо приходи

26

21

Всичко приходи

26

21

Дата: 21.03.2017 г.
Нада Тошева-Илиева

Снежана Димитрова

Изпълнителен директор

Главен счетоводител

Одитор:
Д-р Бранимира Колева

б) разходи за осигуровки
1

-

1

-

1

-

1

-

Общо разходи за оперативна дейност

6

4

6. Печалба от обичайна дейност

16

17

Общо разходи

6

4

20

17

2

2

9. Печалба /Загуба/

18

15

Всичко

26

21

3.Разходи за лихви и др. финансови разходи, в т.ч.

регистриран одитор

а) разходи, свързани с предприятия от група
Други разходи,
в т.ч. балансова стойност на продадени активи

40

7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)
8. Разходи/приходи за данъци от печалбата

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ от НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
за годината, приключваща на

31.12.2016 г.
41

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

2016

2015

(хил. лв.)

(хил. лв.)

1,638

2,267

70

42

1,708

2,309

3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

13

2

4. Други разходи по финансови операции

5

5

18

7

ІІІ. Извънредни разходи

-

-

ІV. Загуба от стопанска дейност

-

-

1,726

2,316

А. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА
І. Разходи за регламентирана дейност
1. Разходи за регламентирана дейност
2. Административни разходи

ПРИХОДИ

Общо за група І

A. Приходи

26

а) стоки

1

1

б) услуги

4

2

в) наеми

14

11

19

14

-

-

- приходи от участия в предприятия от групата

-

-

4. Приходи от лихви

7

7

Общо финансови приходи

7

7

3. Приходи от участие в дъщерни, асоциирани и смесени
предприятия, в т.ч.:

12

10

ІІ. Финансови разходи

21

1.Нетни приходи от продажби, в т.ч.:

Общо приходи от оперативна дейност

Бележки

Общо за група ІІ

V. Общо разходи

VІ. Резултат(печалба)

363

68

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, приключваща на

Всичко (V+VІ)

2,089

2,384

31.12.2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
2016

2015

(хил. лв.)

(хил. лв.)

2,070

246

Получени дарения под условия

1,830

3,780

Получени дарения без условия

-

3

Постъпления от членски внос

3

3

Постъпления от банкови и валутни операции

1

2

Други парични потоци от основната дейност

27

65

1,861

3,853

Изплатени заплати

(443)

(331)

Изплатени осигуровки

(273)

(200)

(17)

(7)

Плащания за услуги

(1349)

(717)

Други плащания

(1007)

(779)

Всичко плащания за нестопанска дейност

(3,089)

(2,034)

В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност

(1,228)

(1,819)

6

6

(4)

(1)

2

5

844

2,070

(1,226)

1,824

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ (Продължение)
за годината, приключваща на

I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА

31.12.2016 г.

II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Бележки

А. ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

2016

2015

(хил. лв.)

(хил. лв.)

І. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА
А. Приходи от регламентирана дейност
1. Приходи от дарения под условие

11

2,063

2,348

2. Приходи от дарения без условие

3

9

3. Членски внос

3

4

4. Други приходи

1

6

Общо за група І

2,070

2,367

5. Приходи от лихви

-

-

6. Положителни разлики от промяна на валутни курсове

1

2

Общо за група ІІ

1

2

ІІІ. Извънредни приходи

-

-

18

15

2,089

2,384

2,089

2,384

ІІ. Финансови приходи
42

IV. Печалба от стопанска дейност
V. Общо приходи
VI. Резултат (загуба)
Всичко (V+VІ)

Всичко постъпления от нестопанската дейност
Б. ПЛАЩАНИЯ ЗА НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Плащания по банкови и валутни операции

III. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
А. ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Б. ПЛАЩАНИЯ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
В. Нетен паричен поток от стопанска дейност
IV. НАЛИЧНОСТ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА
V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА

Дата: 21.03.2017 г.
Нада Тошева-Илиева

Снежана Димитрова

Изпълнителен директор

Главен счетоводител
Одитор:
Д-р Бранимира Колева
регистриран одитор

Дата: 21.03.2017 г.
Нада Тошева-Илиева

Снежана Димитрова

Изпълнителен директор

Главен счетоводител
Одитор:

Д-р Бранимира Колева
регистриран одитор

Пояснения от 12 до 27 представляват неразделна част от финансовия отчет.

Пояснения от 12 до 27 представляват неразделна част от финансовия отчет.
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ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината, приключваща на

31.12.2016 г.

Показатели

Основен
капитал

А

РЕЗЕРВИ
Резерв от
последващи
оценки на
активи и
пасиви

Общи

Други

резерви

резерви

1

2

3

4

5

(хил. лв.)

(хил. лв.)

(хил. лв.)

(хил. лв.)

(хил. лв.)

Салдо в началото на
отчетния период

131

Целеви

Общо
собствен
капитал

-

-

71

202

-

-

363

363

-

-

434

565

1. Резултат за периода:
- Печалба
Салдо към края на
отчетния период

131

Дата: 21.03.2017 г.
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Нада Тошева-Илиева

Снежана Димитрова

Изпълнителен директор

Главен счетоводител
Одитор:

Д-р Бранимира Колева
регистриран одитор
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