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Скъпи членове, поддръжници, прияте-
ли на БДЗП,

Преди 30 години на 3-ти юни 1988 г. се 
ражда Българското дружество за защи-
та на птиците. Една идея се облича в ре-
алност. Мисията - да опази дивите птици 
и техните местообитания. Да защита-
ва правото на съществуване на дивата 
природа, като по този начин допринася и 
за устойчивото ползване на природните 
ресурси и благосъстоянието на хората. 
 

Вървим по пътя, начертан преди 30 години 
от хората, поставили началото. Променяме 
се, живеем във времето си и не забравяме 
това, през което сме минали.

Благодарим на всички вас, които дадох-
те и продължавате да давате част 
от себе си, за да се случва това, на на-
шите членове и поддръжници, на всич-
ки, които ни подкрепят и вярват в нас! 

Пожелаваме си и още по-голяма подкре-
па и успехи за българската природа! 
 

Екипът на БДЗП
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За да продължим заедно да се наслаждава-
ме на птиците и тяхната песнен за приро-
дата, подкрепете нашата работа.

Станете член на БДЗП.

Направете дарение 

IBAN BG55 RZBB 9155 1060 1073 29 
BIC RZBB 9155 
Райфайзенбанк ЕАД - клон България

Дарете времето и труда си като добровол-
ци. 

Посетете природозащитните ни центро-
ве – „„Източни Родопи“ в Маджарово и „„Пода“ 
край Бургас.

Последвайте ни във фейсбук 

Дейностите на БДЗП се подпомагат от:

Европейски съюз, Програма Лайф и Програма 
ЕРАЗЪМ

Швейцарска агенция за развитие и сътруд-
ничество

Кралско дружество за защита на птиците 
– Великобритания (RSPB) 

ММЕ – Бърдлайф Унгария 

Фондация MAVA Швейцария 

Винарна Братанови 

UK Online Giving Foundation

Center Region Group Ltd. 

Уолтопия АД

Приятели на БДЗП-Великобритания

Благодарим на всички свои членове и инди-
видуални дарители за доверието и подкре-
пата!
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https://www.facebook.com/BSPBirds


Име на проекта Донор

1 Опазване на египетския лешояд по миграционния му път (LIFE16 
NAT/BG/000874)

Програма LIFE на ЕК

2 Опазване на червеногушата гъска по прелетния й път (LIFE16/
NAT/BG/000847)

Програма LIFE на ЕК

3 Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на 
опасните за тях надземни електропроводи в Натура 2000 зони в 
Западна България (LIFE16 NAT/BG/000612)

Програма LIFE на ЕК чрез ЧЕЗ 
Разпределение България АД

4 Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазва-
не на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро (LIFE 11 NAT/
BG/000362)

Програма LIFE на ЕК чрез Българска 
фондация Биоразнообразие

5 Опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив 
орел в България (LIFE 12 NAT/BG/001218)

Програма LIFE на ЕК чрез 
Изпълнителна агенция по горите

6 Сигурна мрежа за царския орел (LIFE12 NAT/BG/000572)  Програма LIFE на ЕК чрез ЕВН 
Електроразпределение ЕАД

7 Възстановяване и устойчиво управление на хранителни 
местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в 
България (LIFE14 NAT/BG/001119)

Програма LIFE на ЕК

8 ПрироДA: Изграждане на информирана подкрепа за европейска-
та екологична мрежа Натура 2000. Възпитаване на поколение 
обучени и знаещи поддръжници (LIFE15NAT/GIE/000977)

Програма LIFE на ЕК чрез 
издателство Просвета

9 Опазване на черния и белоглавия лешояд в трансграничните 
райони на Родопите(LIFE14 NAT/NL/000901)

Програма LIFE+ на ЕК чрез Rewilding 
Europe

10 Опазване на египетския лешояд Rewilding Europe

11 Млади лидери за опазване на природата Програма Еразъм чрез САБУКО 
Бърдлайф Грузия

12 Проучване на синявицата  в България ММЕ Бърдлайф Унгария

13 Атлас на гнездящите птици в Европа Фондация MAVA
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През 2018 г. БДЗП изпълнява 
следните проекти:



Около 13% или един на осем от 
всички съществуващи видове 
птици днес са глобално застра-
шени от изчезване.
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- световно застрашен вид



Новооткритата двойка през 2018 г. не само 
прекрати тенденцията без промяна в по-
пулацията, но и с избора си на изкуствено 
гнездо увенча с пореден успех друга дей-
ност на БДЗП - поставянето на изкуствени 
гнезда в подходящи за вида местообита-
ния. Проучванията на БДЗП сочат, че близо 
20% от изкуствените гнезда стават дом 
на царските орли. 

След повече от 50 години отсъствие екс-
перти на БДЗП откриват активно гнездо 
на царски орел в Румънска Добруджа. Най-ве-
роятно това са птици, произхождащи от 
Тракийската популация на вида (България и 
Турция), която в момента е в разцвет. Този 
успех е резултат и от продължителните 
консервационни дейности и усилия, пред-
приети от БДЗП и другите организации, 
работещи за вида в България, Унгария и Ру-
мъния.

В 80% от районите с царски орли обезопаси-
хме най-опасните електропроводи:

•	 2935 електрически стълба са изоли-
рани

•	 43 км подземни кабели са изградени 
за замяна на опасни въздушни линии;

•	 70 км  опасни въздушни електропро-
води в най-важната за царските 

орли Натура 2000 зона Сакар са изця-
ло демонтирани;

•	 42 км въздушни електрпроводи с 
голи проводници заменени с изцяло 
изолирани и безопасни за птиците 
проводници (ПАС система) ;

©
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До края на 2018 г. закупихме 4100 дка земи, 
ценни за опазването на царския орел.

В партньорство с фермери от ЗЗ Западна 
Странджа и Сакар устойчиво управляваме 
над 21000 дка пасища в полза на царския 
орел.

ЦАРСКИ ОРЕЛ

https://www.youtube.com/watch?v=XRpgQPJvlK0&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=XRpgQPJvlK0&t=12s


ЛОВЕН СОКОЛ
След  повече от 20 години отсъствие 
ловният сокол се завърна като гнездящ в 
страната вид. Това е огромен успех за при-
родозащитната общност у нас и е резул-
тат от години съвместен усилен труд на 
БДЗП,  Зелени Балкани и Институтът по би-
оразнообразие и екосистемни изследвания 
към БАН. Двете птици, формиращи двойка-
та, са излюпени в Спасителния център за 
диви животни през 2015 г. Двойката успя да 
отгледа две малки, които успешно напусна-
ха гнездото и вече летят свободно в небе-
то над България.

©
 Gabor Papp

http://www.greenbalkans.org/bg/
http://www.greenbalkans-wrbc.org/bg/
http://www.greenbalkans-wrbc.org/bg/


Въпреки че през последните 14 години по-
пулацията на вида в България е намаля-
ла с 51,7%, причината за това е  основно в 
смъртността на възрастните и младите 
индивиди по миграционния път и в Африка. 
В същото време данните от мониторинга 
на популацията на египетския лешояд - от 
2005 до 2016 г., показва по-високи гнездови 
параметри на вида дори от тези на места 
в Европа, в които популацията се увеличава. 

Положителен ефект за подсилване на попу-
лацията на египетския лешояд  оказва при-
лагането на методи за освобождаване на 
египетски лешояди, излюпени в зоопаркове 
- забавено освобождаване, осиновяване от 
диви приемни родители и изкуствено гнез-
до.

80%  от освободените лешояди завършиха 
успешно първата си миграция до зимните 
квартири на вида в Африка. 

ЕГИПЕТСКИ ЛЕШОЯД 
©
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ЧЕРЕН ЛЕШОЯД
Изградихме нови изкуствени гнезда за из-
чезналия преди повече от две десетилетия 
от България черен лешояд. Така общият 
брой на гнездата в района е вече дванаде-
сет.  С тях експертите се надяват да при-
влекат черни лешояди  от националния парк 
Дадя в съседна Гърция, които да се устано-
вят и в българската част на Източните 
Родопи и постепенно да се възстанови по-
пулацията на вида в тази част от неговия 
ареал.
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През 2018 г. популацията на белоглавите 
лешояди в Източни Родопи е една от по-
пулациите с най-висок гнездови успех в 
Европа  (0,78 малки на размножаваща се 
двойка). Рекорден е и броят на двойките - 
94, което е с 5 двойки повече в сравнение с 
2017 г., както и броят излюпените белогла-
ви лешоядчета - 64 в сравнение с 51 през 
2017 г.

БЕЛОГЛАВ ЛЕШОЯД
©

 Богдан Боев



Използването на отровни примамки срещу 
едри хищници е строго забранено и се пре-
следва от закона. Отровните примамки са 
опасни не само за лешоядите, но могат да 
причинят смъртта на диви, домашни жи-
вотни и дори хора. Непрекъснати обиколки 
на терен в търсене на отрови извършва и 
единственият в страната екип за борба с 
отровите – специално обученото куче Барс 
и неговият водач Николай Терзиев от Бъл-
гарското дружество за защита на птици-
те.

БОРБА С НЕЗАКОННОТО ЗАЛАГАНЕ НА ОТРОВНИ 
ПРИМАМКИ

Николай Терзиев и Барс по време на тренировка
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КЪДРОГЛАВ ПЕЛИКАН
След близо 60-годишно прекъсване къдрог-
лавите пеликани се завърнаха в блатото 
Песчина на територията на природен парк 
„„Персина“. Изградените през 2011 и 2012 г. 
наколни платформи, през 2018 г. привлякоха 
рекорден брой къдроглави пеликани – 400 
екземпляра! Девет двойки къдроглави пе-
ликани успяха да отгледат девет малки 
пеликанчета, които успешно излетяха от 
колонията. Това е трети успешен размно-
жителен сезон за новосформираната ко-
лония от къдроглави пеликани в блатото 
Песчина.

В Атанасовско езеро, най-голямата изкуст-
вена платформа за къдроглави пеликани в 
България - 144 м2 , вече привлича пеликани за 
почивка и нощувка и има потенциал да фор-
мира нова гнездова колония в бъдеще.



ЧЕРВЕНОГУША ГЪСКА

Разработеният от БДЗП План за действие 
за опазване на червеногушата гъска в Бъл-
гария беше официално утвърден. Планът 
включва ключови дейности за опазване на 
вида до 2027 г.

©
 Николай Петков



АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО
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В далечната 1988 г. на Атанасовско езеро 
се събират първите ентусиасти в Бълга-
рия, за да помогнат и създадат по-добри 
условия за гнездене на птиците. Тридесет 
години по-късно стотици доброволци са се 
включили в изграждането и ремонта на из-
куствени острови за птиците. 

През 2018 г. обща площ на изкуствените 
острови достига 476 м2 и така осигурихме 
благоприятни условия за речната рибар-
ка, която увеличи числеността си около 10 
пъти от 2012 г. насам. Атанасовско езеро 
е най-важната територия за този вид в 
страната. 

Дебелоклюната рибарка се завърна като 
гнездящ вид в България след 18 години от-
съствие. 



Намаляването на птиците в земеделски-
те земи най-много е свързано с премахва-
нето на синорите и храстите, разораване-
то на пасищата, и най-общо - процесите 
на интензификацията в селското стопан-
ство. За последните 13 години сред видо-
вете, обитаващи земеделските земи, с 
най-значителни отрицателни тенденции 
са посевната врана (-94%) и конопарчето 
(-73%). С положителна тенденция са голя-
мото белогушо коприварче, яребицата и 
грандинската овесарка.  

ЗЕМЕДЕЛИЕ И ОБИКНОВЕНИ ВИДОВЕ ПТИЦИ



ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ОБЩА 
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕС
Заедно с NABU (BirdLife Германия), BirdLife 
Europe и Eвропейското екологично бюро 
БДЗП беше сред домакините на конферен-
ция за бъдещето на земеделието и опазва-
нето на околната среда.  Конференцията, 
отбеляза Българското председателство 
на Съвета на ЕС и събра над 100 предста-
вители на Европейския парламент и Евро-
пейската комисия, държавни институции 
и неправителствени организации, учени и 
експерти по земеделие и околна среда от 
страните-членки на ЕС. Бяха обсъдени еко-
логичните предизвикателствата пред но-
вата Обща селскостопанска политика на 
съюза в ключово важен момент – огласява-
нето на Многогодишната финансова рамка 
и на ЕС и дебата за бъдещето на ОСП след 
2020 г.
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Десет години отлетяха на крилете на пти-
ците, за които се грижиха хиляди хора от 
цяла България! Кампанията „„Зрънце любов“ 
за зимно подхранване на пойните птици не 
само помага на птиците през зимата, но 
разкрива пред  деца и възрастни прекрас-
ния, пъстър и на ръка разстояние свят на 
птиците. 1463 – толкова е броят на хра-
нилките, отбелязани на интерактивната 
карта на сайта на БДЗП в градове и села из 
цялата страна. 

ХОРАТА ОТ ГРАДА ЗА ДИВИТЕ ПТИЦИ
©
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http://bspb.org/bg/bhouse/ok.html
http://bspb.org/bg/bhouse/ok.html


МАРАТОН ЗА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД

©
 Димитър Градинаров

©
 BeardFrost

С „„Миля за египетския лешояд“ приятели 
на БДЗП се включиха за пръв път в Софий-
ския есенен маратон, като така дадоха 
гласност и подкрепа за опазването на све-
товно застрашения египетски лешояд по 
миграционния му път. Деца от спортен клуб 
„„Приорити спорт“, както и от баскетболен 
клуб ЦСКА бягаха в защита на тази важна 
мигрираща птица. 

http://prioritysport.club/
http://www.cska-basket.bg/%D0%B1%D0%BA-%D1%86%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1.html
http://www.cska-basket.bg/%D0%B1%D0%BA-%D1%86%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1.html


ТЕХНОЛОГИИТЕ

Следим отблизо живота на египетски ле-
шояди благодарение на монтирана HD ка-
мера. Това е единствената в света камера, 
предаваща на живо от активно гнездо. 

Един от съвременните методи за събиране 
на информация е c прилагането на наблюде-
ние с фотокапани. БДЗП прилага този ме-
тод от 2012 г. Сега вече заснемаме биоло-
гията и екологията и на малките кресливи 
орли от две гнезда в защитени зони „Сакар“ 
и „Дервентски възвишения“.

През есента на 2018 г. стартира първото 
акустично проучване в страната в рамки-
те на проекта „Сигурен прелетен път“. Зву-
козаписните устройства за пръв път се 
използват в България за оценка на ловната 
активност и безпокойството в района на 
Приморска Добруджа.



През изминалата година екип на БДЗП по-
стави сателитни предаватели на седем 
белоглави лешояда в Източните Родо-
пи. GSM-GPS предавателите позволяват 
проследяването на движението на птици-
те и да разберем повече за причините за 
смъртността, придвижванията, местата 
на зимуване на младите птици.

SmartBirds Pro е мобилно приложение, свър-
зано с уеб базирана платформа на БДЗП, с 
помощта на която, докато сте сред приро-
дата, можете да записвате наблюденията 
си на птици, бозайници, влечуги, земновод-
ни, растения и безгръбначни животни. През 
2018 г. почти се доближихме до милионния 
запис – 945266; регистрирани потребители 
– 1371. 89 % от данните за България за из-
готвянето на Европейския атлас на пти-
ците са събрани с приложението на БДЗП. 
Повече - smartbirds.org. 

Създадохме и мобилна версия на Помагало 
за ловеца. То дава пълна информация за оп-
ределяне на ловни видове птици, срокове на 
ловуване и позиционира най-близката Нату-
ра 2000 защитена зона, до която се намира 
ловеца. Приложението активно се ползва 
от над 1000 потребители.

ТЕХНОЛОГИИТЕ

https://smartbirds.org/


•	 С включването на ОВМ Рила всичките 
114 Орнитологично важни места в Бъл-
гария вече са част от мрежата Натура 
2000! БДЗП получи признание на най-ви-
соко ниво за работата за си определя-
не на защитените зони за птиците в 
България - Европейският съд осъди Бъл-
гария, че е нарушила европейското за-
конодателство, като не е включила ця-
лата територия на ОВМ Рила в Натура 
2000 и следва да поправи това законо-
нарушение. *През март 2019 г. включването на 
Рила буфер към мрежата Натура 2000 вече е факт с 

решението на Министерски съвет.

•	 Проектът „„Помощ за египетския ле-
шояд“ на БДЗП и партньори Гръцкото 
орнитологично дружество, WWF Гърция 
и Кралското дружество за защита на 
птиците - Великобритания спечели 
наградата „Натура 2000“ в категори-
ята „Трансгранично сътрудничество“ 
и отличие за един от 28-те най-добри 
LIFE проекти в категорията Природа/
Информация.

•	 Проектът на БДЗП „„Безопасно място 
за червеногушата гъска“ бе сред фи-
налистите за наградата Натура 2000 
на ЕК в категорията „„Съчетаване на 
интереси“. 

•	 БДЗП има свой герой - Ирина Матеева. 
Ирина, която е отговорник по евро-
пейските политики в БДЗП беше сред 
избраните от Европейската комисия 
в кампанията й „„По-защитени заедно“, 
заради приноса ѝ за изграждането и 
опазването на мрежата Натура 2000 в 
България.

•	 Проектът „„Солта на живота“, в който 
БДЗП е партньор на Българска фондация 
Биоразнообразие и Черноморски Солни-
ци АД, бе сред финалистите за награ-
дата Натура 2000 на ЕК в категория 
„„Комуникации“

НАГРАДИТЕ, КОИТО ПОЛУЧИХМЕ ПРЕЗ 2018 Г.
©

 М
ихаил Илиев

http://www.lifeneophron.eu/bg/the-team.html
http://www.lifeneophron.eu/bg/the-team.html


„Потайните помощници“ разкрива тайн-
ствения живот на лешоядите в Източни-
те Родопи. Книгата е съобразена с инте-
ресите и възможностите на учениците 
от 4 – 7 клас.

НОВИ ПУБЛИКАЦИИ

помагало за учителя

„ПрироДА“ – Изграждане на информирана 
подкрепа за европейската екологична 
мрежа Натура 2000; възпитаване на по-
коление от информирани поддръжници“

Проектът „ПрироДА“ се осъществява 
от издателство „Просвета“ АД в парт-
ньорство с Българското дружество за 
защита на птицитеи „Просвета Либри“ 
ЕООД, с финансовата подкрепа на про-
грама LIFE на Европейския съюз.

Създадохме и тествахме пилотна програма 
за обучение на студенти по екология и уче-
ници от природо-математическите специ-
алности за управление на влажни зони. Това 
е важна стъпка в интегрирането на та-
кава дисциплина в обучението на младите 
специалисти и създаването на подготвени 
и мотивирани кадри в природозащитата.

Помагало за учителя «ПрироДА“ е насочено 
към обучението по природни науки в 5.-7 клас

https://www.rewilding-rhodopes.com/app/uploads/2016/08/E4_Vultures_book_for-children.pdf
http://www.prosveta.bg/naturall/bg/publikacii/pomagalo-za-uchitelya-priroda


Българско дружество за защита на птици-
те – 14 члена, Total Research Gate Score – 184,41

Rabadjieva, Diana, Antonina Kovacheva, Stefka 
Tepavitcharova, Georgi Gyuzelev, Yurii V. Kornilev, 
and Vasil Vasilev. “Modeling of Chemical Species 
and Precipitation Processes in Waters of the 
Protected Site Poda, Burgas, Bulgaria.” Ecology 
& Safety 12 (July 27, 2018): 96–108.

Gradinarov, D., I. Kostadinova, I. Klisurov, P. Iankov. 
2018. Contemporary status of the Saker Falcon 
(Falco cherrug) in Bulgaria. ММЕ. Heliaca 2017 
32-36

Arkumarev, V., Dobrev, V., Stoychev, S., Dobrev, 
D., Demerdzhiev, D. & Nikolov, S. C. (2018) 
Breeding performance and population trend of 
the Egyptian Vulture Neophron percnopterus 
in Bulgaria: conservation implications. Ornis 
Fennica, 95.

Buechley, E.R., Oppel, S., Beatty, W.S., Nikolov, S.C., 
Dobrev, V., Arkumarev, V., Saravia, V., Bougain, C., 
Bounas, A., Kret, E., Skartsi, T., Aktay, L., Aghababyan, 
K., Frehner, E. &amp; Şekercioğlu, Ç.H. (2018) 
Identifying critical migratory bottlenecks and 
high-use areas for an endangered migratory 
soaring bird across three continents. Journal of 
Avian Biology, 49(7):1-13.

Kret, E., Rabeil, T., Muhammad, S.I., Shiiwua, M., 
Hall, P., Arkumarev, V., Dobrev, V. & Nikolov, S.C. 
(2018) First documented case of the killing of an 

Egyptian Vulture (Neophron percnopterus) for 
belief-based practices in Western Africa. Vie et 
Milieu - Life and Environment, 68 (1): 45-50.

Mladenov, V., Georgieva, R., Iliev, M., Barzova, Y., 
Djulgerova, S., Topi, M., Lleshi, R. & Nikolov, S.C. 
(2017) Breeding birds in the Narta Lagoon (SW 
Albania) in 2016. Acrocephalus 39(176/177):7–25.

Nedyalkov, N., Popgeorgiev, G., Staneva, A. 2018. 
Updated distribution of the elusive Roach’s 
mouse-tailed dormouse, Myomimus roachi Bate, 
1937 (Mammalia: Rodentia: Gliridae) in Bulgaria. 
Historia naturalis bulgarica, 29, 3-8.

Kornilev, Y., Popgeorgiev, G., Vacheva, E., Tzankov 
N. 2018. First records of melanism (including 
in tail bifurcation) of lacertid lizards (Reptilia: 
Lacertidae) in Bulgaria. North-Western Journal 
of Zoology, 2018, 142-144. SJR:0.346, ISI IF:0.733

Kuzmanova, Y., Natcheva, I., Koleva, V., 
Popgeorgiev, G., Slavchev, M., Natchev, N.. 2018. 
Public awareness of risks and recent marketing 
dynamics of Pond sliders (Trachemys scripta, 
Schoepff, 1792) in NE Bulgaria. Zoology and 
Ecology, Taylor & Francis, 2018, ISSN:2165-8013, 
DOI:10.1080/21658005.2018.1521675, 1-8. SJR:0.24

Plachiyski, D., Popgeorgiev, G., Avramov, S., 
Boev, Z. 2018. The Balkan Capercaillie Tetrao 
urogallus rudolfi Dombrowski, 1912 (Galliformes: 
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Status in Bulgaria. Acta zoologica bulgarica, 70 

(1), 2018, 101-111. SJR:0.22, ISI IF:0.31
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M, Fijarczyk, A, Jablonski, D, Liana, M, Naumov, B, 
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P, Babik, W. 2018. The distributions of the six 
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Amphibians and Reptiles of Europe. Amphibia-
Reptilia, 39, 2, BRILL, 2018, ISSN:1568-5381, 
DOI:https://doi.org/10.1163/15685381-17000128, 
252-259. SJR:0.69, ISI IF:1.105
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Финансов отчет
БДЗП е регистрирано от съда природозащитно гражданско сдружение с нестопанска цел. Вписано е в 
регистъра на организациите, осъществяващи дейност в обществена полза.

Висшият орган на управление на БДЗП е Общото събрание на членовете, което се събира всяка година. 
Общото събрание избира Управителен съвет начело с Председател, който назначава изпълнителния 
директор. Изпълнителният директор, заедно с директорите и останалите служители на организацията 
отговарят за работата в съответното направление. Значителна част от дейностите на БДЗП се извършват с 
активното съдействие на членовете и доброволците на организацията.

Дейностите на БДЗП следват Стратегията на организацията за периода 2014 – 2020 г., която от своя страна 
съответства на мисията, определена в Устава на БДЗП. Стратегията задава рамката и дава практическите 
насоки за необходимите природозащитни дейности и бъдещото развитие на организацията в следните 
стратегически направления: 1) Опазване на видовете, 2) Опазване на местата и местообитанията за 
птиците, 3) Насърчаване на устойчивото развитие и 4) Реализиране на положителната промяна чрез 
хората. 

Основният донор на БДЗП през 2018 г. продължава да бъде Програма Лайф на Европейския съюз. Под 1% е 
финансирането от членски внос и дарения. 

Всички проекти се изпълняват съгласно изискванията на националното законодателство, донорите и 
устава на БДЗП.

Резултатът от присъщата дейност за 2018 г. е  положителен и е в размер на 176 хиляди лева .

Резултатът  от стопанската дейност  за 2018 г. е 10 хиляди лева загуба.

Нада Тошева-Илиева

Изпълнителен директор на БДЗП



 

БАЛАНС към 31 декември 2018 г.  
 
АКТИВ Бележки 31.12.2018 31.12.2017 
  (хил. лв.) (хил. лв.) 
    
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ    
І.Нематериални активи 1   
1.Концесии, патенти, лицензии, търговски 
марки, програмни продукти и други  60 65 

2. Предоставени аванси и НДМА в процес на 
изграждане  10 - 

Общо за група I:  70 65 
ІІ.Дълготрайни материални активи 2   
1.Земи и сгради, в т.ч.:  2,372 1,979 
- земи  2,241 1,838 
- сгради  131 141 
2. Съоръжения и други  312 338 
3. Предоставени аванси и ДМА в процес на 
изграждане  5 8 

Общо за група II:   2,689 2.325 
ІІІ.Дългосрочни финансови активи    
1.Акции и дялове в  предприятия от група 
2.Предоставени заеми на предприятия от група 3, 13 10 

34 
10 
61 

Общо за група III:  44 71 
Общо за раздел А:  2,803 2.461 
    
Б.ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ    
І. Материални запаси    
1.Стоки  26 22 
Общо за група I:  26 22 
ІІ. Вземания    
1.Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:  3 64 

- до 1 година  3 44 
2.Вземания от предриятия от група, в т.ч.  
                                                             - над 1 год.  - 20 

3. Други вземания 4 1,191 871 
- до 1 година  5 19 
- над 1 година  1,186 852 
Общо за група II:  1,194 935 
ІІІ.Парични средства, в т.ч.: 5   
- в брой  4 1 
- в безсрочни сметки   1,913 4,210 
Общо за група ІІІ:  1,917 4,211 
Общо за раздел Б:  3,137 5,168 
В.РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ 6 174 116 
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)  6,114 7,745 
 
 
 
 
 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ















 

      

ВИЖТЕ ДИВАТА ПРИРОДА В НАЙ-ДОБРАТА Й СВЕТЛИНА!

ПОСЕТЕТЕ ПРИРОДОЗАЩИТНИТЕ ЦЕНТРОВЕ 

“ПОДА” КРАЙ БУРГАС И “ИЗТОЧНИ РОДОПИ” В МАДЖАРОВО
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