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БДЗП ЕКИП ПРИРОДОЗАЩИТА
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БДЗП ЕКИП ПРОЕКТИ

Светослав Спасов – ръководител проект
„Възстановяване и устойчиво управление
на хранителни местообитания на царския
Димитър Градинаров – Отговорник престъ- орел в ключови зони от Натура 2000 в България“
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Ирина Матеева – Отговорник европейски
политики

Д-р Николай Петков - ръководител проект
„Опазване на червеногушата гъска по протежение на прелетния й път“
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
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Антон Стаменов - Отговорник природоза- чрез обезопасяване на опасни за тях възщитни дейности

душни електропроводи в защитени зони
от Натура 2000 в Западна България“
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Ваня Георгиева – Администратор проекти
Мануела Мурджева – Администратор проекти
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Скъпи членове, поддръжници, приятели на БДЗП,
Преди 30 години на 3-ти юни 1988 г. се
ражда Българското дружество за защита на птиците. Една идея се облича в реалност. Мисията - да опази дивите птици
и техните местообитания. Да защитава 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 дадохте и продължавате да давате част
от себе си, за да се случва това, на нашите членове и поддръжници, на всички, които ни подкрепят и вярват в нас!

Екипът на БДЗП
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Пожелаваме си и още по-голяма подкрепа и успехи за българската природа!

Дейностите на БДЗП се подпомагат от:
Европейски съюз, Програма Лайф и Програма
ЕРАЗЪМ

За да продължим заедно да се наслаждаваме на птиците и тяхната песнен за природата, подкрепете нашата работа.

Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество
Кралско дружество за защита на птиците
– Великобритания (RSPB)

Станете член на БДЗП.

ММЕ – Бърдлайф Унгария

Направете дарение

Фондация MAVA Швейцария

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

Винарна Братанови

Дарете времето и труда си като доброволци.

Последвайте ни във фейсбук

Center Region Group Ltd.
Уолтопия АД
Приятели на БДЗП-Великобритания
Благодарим на всички свои членове и индивидуални дарители за доверието и подкрепата!
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Посетете природозащитните ни центрове – „„Източни Родопи“ в Маджарово и „„Пода“
край Бургас.

UK Online Giving Foundation

През 2018 г. БДЗП изпълнява
следните проекти:
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 опазване 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 Програма LIFE на ЕК чрез
Изпълнителна агенция по горите
орел в България (LIFE 12 NAT/BG/001218)

6

Сигурна мрежа за царския орел (LIFE12 NAT/BG/000572)

7

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

8

ПрироДA: Изграждане на информирана подкрепа за европейска- Програма LIFE на ЕК чрез
та екологична мрежа Натура 2000. Възпитаване на поколение издателство Просвета
обучени и знаещи поддръжници (LIFE15NAT/GIE/000977)

9

Опазване на черния и белоглавия лешояд в трансграничните Програма LIFE+ на ЕК чрез Rewilding
райони на Родопите(LIFE14 NAT/NL/000901)
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

Програма LIFE на ЕК чрез ЕВН
Електроразпределение ЕАД

© Спас Узунов

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

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

орли Натура 2000 зона Сакар са изця- До края на 2018 г. закупихме 4100 дка земи,
ло демонтирани;
ценни за опазването на царския орел.
•

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

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

След повече от 50 години отсъствие експерти на БДЗП откриват активно гнездо
на царски орел в Румънска Добруджа. Най-вероятно 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, предприети от БДЗП и другите организации,
работещи за вида в България, Унгария и Румъния.
В 80% от районите с царски орли обезопасихме най-опасните електропроводи:

2935 електрически стълба са изолирани

•

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

•

70 км опасни въздушни електропроводи в най-важната за царските
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•

ЛОВЕН СОКОЛ

След повече от 20 години отсъствие
ловният сокол се завърна като гнездящ в
страната вид. Това е огромен успех за природозащитната общност у нас и е резултат от години съвместен усилен труд на
БДЗП, Зелени Балкани и Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания
към БАН. Двете птици, формиращи двойката, са излюпени в Спасителния център за
диви животни през 2015 г. Двойката успя да
отгледа две малки, които успешно напуснаха гнездото и вече летят свободно в небето над България.

© Gabor Papp

ЕГИПЕТСКИ ЛЕШОЯД

Въпреки че през последните 14 години популацията на вида в България е намаляла 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 популацията на египетския лешояд оказва прилагането на методи за освобождаване на
египетски лешояди, излюпени в зоопаркове
- забавено освобождаване, осиновяване от
диви приемни родители и изкуствено гнездо.
80% от освободените лешояди завършиха
успешно първата си миграция до зимните
квартири на вида в Африка.
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ЧЕРЕН ЛЕШОЯД
Изградихме нови изкуствени гнезда за изчезналия преди повече от две десетилетия
от България черен лешояд. Така общият
брой на гнездата в района е вече дванадесет. С тях експертите се надяват да привлекат черни лешояди от националния парк
Дадя в съседна Гърция, които да се установят и в българската част на Източните
Родопи и постепенно да се възстанови популацията на вида в тази част от неговия
ареал.

© Светослав Спасов

БЕЛОГЛАВ ЛЕШОЯД
През 2018 г. популацията на белоглавите
лешояди в Източни Родопи е една от популациите 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 белоглави лешоядчета - 64 в сравнение с 51 през
2017 г.

© Богдан Боев

БОРБА С НЕЗАКОННОТО ЗАЛАГАНЕ НА ОТРОВНИ
ПРИМАМКИ
Използването на отровни примамки срещу
едри хищници е строго забранено и се преследва от закона. Отровните примамки са
опасни не само за лешоядите, но могат да
причинят смъртта на диви, домашни животни 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 Българското дружество за защита на птиците.

© Димитър Градинаров

Николай Терзиев и Барс по време на тренировка

КЪДРОГЛАВ ПЕЛИКАН

След близо 60-годишно прекъсване къдроглавите 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 пеликани успяха да отгледат девет малки
пеликанчета, които успешно излетяха от
колонията. Това е трети успешен размножителен сезон за новосформираната колония от къдроглави пеликани в блатото
Песчина.
В Атанасовско езеро, най-голямата изкуствена платформа за къдроглави пеликани в
България - 144 м2 , вече привлича пеликани за
почивка и нощувка и има потенциал да формира нова гнездова колония в бъдеще.

ЧЕРВЕНОГУША ГЪСКА
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Разработеният от БДЗП План за действие
за опазване на червеногушата гъска в България беше официално утвърден. Планът
включва ключови дейности за опазване на
вида до 2027 г.

АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО

В далечната 1988 г. на Атанасовско езеро
се събират първите ентусиасти в България, 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 изкуствени острови за птиците.

© Спас Узунов

През 2018 г. обща площ на изкуствените
острови достига 476 м2 и така осигурихме
благоприятни условия за речната рибарка, 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 отсъствие.

ЗЕМЕДЕЛИЕ И ОБИКНОВЕНИ ВИДОВЕ ПТИЦИ
Намаляването на птиците в земеделските земи най-много е свързано с премахването на синорите и храстите, разораването на пасищата, и най-общо - процесите
на интензификацията в селското стопанство. За последните 13 години сред видовете, обитаващи земеделските земи, с
най-значителни отрицателни тенденции
са посевната врана (-94%) и конопарчето
(-73%). С положителна тенденция са голямото белогушо коприварче, яребицата и
грандинската овесарка.

ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ОБЩА
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕС

© Димитър Градинаров

Заедно с NABU (BirdLife Германия), BirdLife
Europe и Eвропейското екологично бюро
БДЗП беше сред домакините на конференция за бъдещето на земеделието и опазването на околната среда. Конференцията,
отбеляза Българското председателство
на Съвета на ЕС и събра над 100 представители на Европейския парламент и Европейската комисия, държавни институции
и неправителствени организации, учени и
експерти по земеделие и околна среда от
страните-членки на ЕС. Бяха обсъдени екологичните предизвикателствата пред новата Обща селскостопанска политика на
съюза в ключово важен момент – огласяването на Многогодишната финансова рамка
и на ЕС и дебата за бъдещето на ОСП след
2020 г.

ХОРАТА ОТ ГРАДА ЗА ДИВИТЕ ПТИЦИ

© Емилия Янкова

Десет години отлетяха на крилете на птиците, 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 прекрасния, пъстър и на ръка разстояние свят на
птиците. 1463 – толкова е броят на хранилките, отбелязани на интерактивната
карта на сайта на БДЗП в градове и села из
цялата страна.

МАРАТОН ЗА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД
С „„Миля за египетския лешояд“ приятели
на БДЗП се включиха за пръв път в Софийския есенен маратон, като така дадоха
гласност и подкрепа за опазването на световно 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.
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ТЕХНОЛОГИИТЕ

Следим отблизо живота на египетски лешояди благодарение на монтирана HD камера. Това е единствената в света камера,
предаваща на живо от активно гнездо.
Един от съвременните методи за събиране
на информация е c прилагането на наблюдение с фотокапани. БДЗП прилага този метод от 2012 г. Сега вече заснемаме биологията 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 рамките на проекта „Сигурен прелетен път“. Звукозаписните устройства за пръв път се
използват в България за оценка на ловната
активност и безпокойството в района на
Приморска Добруджа.

ТЕХНОЛОГИИТЕ
През изминалата година екип на БДЗП постави сателитни предаватели на седем
белоглави лешояда в Източните Родопи. GSM-GPS предавателите позволяват
проследяването на движението на птиците и да разберем повече за причините за
смъртността, придвижванията, местата
на зимуване на младите птици.
SmartBirds Pro е мобилно приложение, свързано с уеб базирана платформа на БДЗП, с
помощта на която, докато сте сред природата, можете да записвате наблюденията
си на птици, бозайници, влечуги, земноводни, растения и безгръбначни животни. През
2018 г. почти се доближихме до милионния
запис – 945266; регистрирани потребители
– 1371. 89 % от данните за България за изготвянето на Европейския атлас на птиците са събрани с приложението на БДЗП.
Повече - smartbirds.org.
Създадохме и мобилна версия на Помагало
за ловеца. То дава пълна информация за определяне на ловни видове птици, срокове на
ловуване и позиционира най-близката Натура 2000 защитена зона, до която се намира
ловеца. Приложението активно се ползва
от над 1000 потребители.

НАГРАДИТЕ, КОИТО ПОЛУЧИХМЕ ПРЕЗ 2018 Г.

Рила буфер към мрежата Натура 2000 вече е факт с
решението на Министерски съвет.

• Проектът „„Помощ за египетския лешояд“ на БДЗП и партньори Гръцкото
орнитологично дружество, WWF Гърция
и Кралското дружество за защита на
птиците - Великобритания спечели
наградата „Натура 2000“ в категорията „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 финалистите за наградата Натура 2000
на ЕК в категорията „„Съчетаване на
интереси“.

© Михаил Илиев

• С включването на ОВМ Рила всичките
114 Орнитологично важни места в България вече са част от мрежата Натура
2000! БДЗП получи признание на най-високо ниво за работата за си определяне на защитените зони за птиците в
България - Европейският съд осъди България, че е нарушила европейското законодателство, като не е включила цялата територия на ОВМ Рила в Натура
2000 и следва да поправи това закононарушение. *През март 2019 г. включването на

• БДЗП има свой герой - Ирина Матеева.
Ирина, която е отговорник по европейските 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 Солници АД, бе сред финалистите за наградата Натура 2000 на ЕК в категория
„„Комуникации“

НОВИ ПУБЛИКАЦИИ
Създадохме и тествахме пилотна програма
за обучение на студенти по екология и ученици от природо-математическите специалности за управление на влажни зони. Това
е важна стъпка в интегрирането на такава дисциплина в обучението на младите
специалисти и създаването на подготвени
и мотивирани кадри в природозащитата.

„Потайните помощници“ разкрива тайнствения живот на лешоядите в Източните Родопи. Книгата е съобразена с интересите и възможностите на учениците
от 4 – 7 клас.

помагало за учителя
„ПрироДА“ – Изграждане на информирана
подкрепа за европейската екологична
мрежа Натура 2000; възпитаване на поколение от информирани поддръжници“
Проектът „ПрироДА“ се осъществява
от издателство „Просвета“ АД в партньорство с Българското дружество за
защита на птицитеи „Просвета Либри“
ЕООД, с финансовата подкрепа на програма LIFE на Европейския съюз.

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

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
БАЛАНС към 31 декември 2018 г.
АКТИВ

А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ
І.Нематериални активи
1.Концесии, патенти, лицензии, търговски
марки, програмни продукти и други
2. Предоставени аванси и НДМА в процес на
изграждане
Общо за група I:
ІІ.Дълготрайни материални активи
1.Земи и сгради, в т.ч.:
- земи
- сгради
2. Съоръжения и други
3. Предоставени аванси и ДМА в процес на
изграждане
Общо за група II:
ІІІ.Дългосрочни финансови активи
1.Акции и дялове в предприятия от група
2.Предоставени заеми на предприятия от група
Общо за група III:
Общо за раздел А:
Б.ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ
І. Материални запаси
1.Стоки
Общо за група I:
ІІ. Вземания
1.Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:
- до 1 година
2.Вземания от предриятия от група, в т.ч.
- над 1 год.
3. Други вземания
- до 1 година
- над 1 година
Общо за група II:
ІІІ.Парични средства, в т.ч.:
- в брой
- в безсрочни сметки
Общо за група ІІІ:
Общо за раздел Б:
В.РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)

Бележки

31.12.2018
(хил. лв.)

31.12.2017
(хил. лв.)

60

65

10

-

70

65

2,372
2,241
131
312

1,979
1,838
141
338

5

8

2,689

2.325

10
34
44
2,803

10
61
71
2.461

26
26

22
22

3
3

64
44

-

20

1,191
5
1,186
1,194

871
19
852
935

4
1,913
1,917
3,137
174
6,114

1
4,210
4,211
5,168
116
7,745

1

2

3, 13

4

5

6

ВИЖТЕ ДИВАТА ПРИРОДА В НАЙ-ДОБРАТА Й СВЕТЛИНА!

      

ПОСЕТЕТЕ ПРИРОДОЗАЩИТНИТЕ ЦЕНТРОВЕ
“ПОДА” КРАЙ БУРГАС И “ИЗТОЧНИ РОДОПИ” В МАДЖАРОВО

