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ДАРЕТЕ ВРЕМЕТО И ТРУДА СИ КАТО ДОБРОВОЛЦИ

ДЕЙНОСТИТЕ НА БДЗП
СЕ ПОДПОМАГАТ ОТ:

Европейска Съюз, Програма LIFE
Woodland park

BirdLife International

Swiss Ornithological Institute

Sigrid Rausing Trust

Българска фондация „Биоразнообразие“

Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо
пространство

Фондация MAVA

Програмата за застрашените ландшафти

Винарна Братанови

Withley Fund for Nature

„Булфелд“ ООД

Фондация Левентис

Стоянка Джекова

Rewilding Europe

Мариета Колева

Фондация “По-диви Родопи”

Георги Блъсков

Lush

UK ONLINE GIVING FOUNDATION

Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF)

Приятели на БДЗП-Великобритания

Барбара Крос и Майкъл Робъртс

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ НАШИ ЧЛЕНОВЕ
И ИНДИВИДУАЛНИ ДАРИТЕЛИ ЗА
ДОВЕРИЕТО И ПОДКРЕПАТА!

сн. Димитър Градинаров

Кралско дружество за защита на птиците –
Великобритания (RSPB)

AEWA

1

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

2

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

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)
Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна
Атанасовско езеро (LIFE 11 NAT/BG/000362)

4

8

Опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел (Aquila
pomarina) в България (LIFE 12 NAT/BG/001218)
Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския
орел в ключови зони от Натура 2000 в България (LIFE14 NAT/BG/001119)
Опазване на черния и белоглавия лешояд в трансграничните райони на Родопите
(LIFE14 NAT/NL/000901)
Млади лидери за опазване на природата

9
10

Наука на гражданите в полза на местните общности и природата
Опазване на къдроглавия пеликан по черноморско-средиземноморския прелетен път

11

„ Мерки за опазване на Малкия креслив орел и неговите местообитания в България
(LIFE18 NAT/BG/001051)
Възстановяване на екологичните мрежи покрай Зеления пояс в Югоизточна България
Подкрепа за БДЗП за организационно укрепване
Земя на орли и замъци 2

5
6
7

12
13
14

сн. Светослав Спасов

ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ
ПРЕЗ 2019 Г.
Донор
Програма LIFE на ЕК (водещ партньор
БДЗП)
Програма LIFE на ЕК (водещ партньор
БДЗП)
Програма LIFE на ЕК, (водещ
партньор ЧЕЗ Разпределение
България АД)
Програма LIFE на ЕК (водещ партньор
Българска фондация
Биоразнообразие)
Програма LIFE на ЕК (водещ партньор
Изпълнителна агенция по горите)
Програма LIFE на ЕК (водещ партньор
БДЗП)
Програма LIFE на ЕК (водещ партньор
Rewilding Europe)
Програма Еразъм чрез САБУКО
Бърдлайф Грузия
Фонд Активни граждани България
Програма LIFE на ЕК водещ
партньор Rewilding Europe
Програма LIFE на ЕК водещ партньор
Изпълнителна агенция по горите
Endangered Landscapes Programme
Sigrid Rausing Trust
Critical Ecosystem Partnership Fund
(CEPF)

Проектен уебсайт

Виж проектния сайт
Виж проектния сайт
Виж проектния сайт

Виж проектния сайт
Виж проектния сайт
Виж проектния сайт
Виж проектния сайт

Виж проектния сайт

Виж проектния сайт

сн. Мартон Хорват

РАБОТА ЗА
ОПАЗВАНЕ НА
ВИДОВЕ ПТИЦИ

ЦАРСКИ ОРЕЛ

700

През 2019 г. засадихме над
тополови и дъбови фиданки в защитени
зони от екологичната мрежа Натура 2000
„Западна Странджа“ и „Сакар“, с цел след
време да приютят гнезда на царски орли в
короните си.

27

2 гнезда за-

Организирахме охраната на
страшени от безпокойство.

647

Закупихме още
дка земи - ценни хранителни местообитания за царския
орел.

©Andras Kovacs/RaptorImages

Монтирахме нови
изкуствени гнезда за царски орли от общо 40, като това е
една от най-ефективните мерки за опазване на вида. През март нова двойка от
световно застрашения вид избра именно
такова гнездо за свой дом, така общо 4 изкуствени гнезда, построени в рамките на
проекта „Земя за царския орел“, са заети
от нови двойки царски.

ЕГИПЕТСКИ ЛЕШОЯД

Проведохме експедиция в Етиопия за мар-

7

киране със сателитни предаватели на
египетски лешояда. Чрез предавателите
следим придвижванията и заплахите за
вида в най-голямото място за зимуване на
египетския лешояд в Източна Африка.

3

Организирахме охраната на 7 гнезда с

10
малки в Източни Родопи, и подпомогнахме с безопасна храна популацията на
този световно застрашен вид у нас.

сн. Калоян Христов

За втора поредна година тествахме
-те
експериментални метода за подсилване на
популацията на този световно застрашен
вид на Балканите – забавено освобождаване, изкуствено гнездо (хакинг) и приемни
родители (фостеринг).

ЧЕРЕН ЛЕШОЯД

3

27

Благодарение на поставените
GPSGSM и GPS сателитни предаватели продължаваме да мониторираме състоянието на
популацията и да следим за заплахи за вида
в Родопите.

сн. Светослав Спасов

Предоставихме още
изкуствени гнезда за черни лешояди в ЗЗ „Бяла река“ с цел
привличане на гнездящи птици в българската част на Източните Родопи.

БЕЛОГЛАВ ЛЕШОЯД

167

Изолирахме
електрически стълба в Родопите в района на Маджарово, Долно Черковище - Поточница – Морянци и Ловно
стопанство „Студен кладенец“ и поставихме
дивертори за предотвратяване на сблъсъци с
жиците на 1,5 km електропровод в дивечовото
стопанство.
Благодарение на системата за трупосъбиране
и с помощта на местното население осигусн. Богдан Боев

23 000

кг храна на
рихме над
площадките за подхранване на лешоядни видове птици в Източните Родопи за да подпомогнем оцеляването и отглеждането на малките.

4

Маркирахме още
млади белоглави лешояди
от Източните Родопи с GPS - GSM предаватели. От маркираните млади лешояди тази година най-дълго пътувалата птица измина близо

5000

км до Йемен.

Организирахме и проведохме ежегодното преброяване на белоглавите лешояди по време на
предразмножителните им струпвания на Бал-

120

канския полуостров. В началото на октомври
БДЗП представи работата си по опазване на
лешоядите в България на Европейската конференция за опазване на лешоядите.

Брой гнездови двойки по години
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Броят на гнездящите двойки белоглави лешо-

96

яди достигна рекордните
двойки в
Източни Родопи, с две повече от предходната
и с 49 двойки повече в сравнение с 2010!
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ЧЕРВЕНОГУША ГЪСКА

Създадохме интерактивната изложба „Пътят на червеногушата гъска“, която проследява прелетния път на червеногушата
гъска, за да запознае посетителите с проблемите, които видът среща по пътя си и
начините за опазването му. Експозицията
е пътуваща и изработена на местните
eзици, обикаля големите градове и важните за вида места в България, Казахстан и
Русия и през 2019 г. беше посетена от над

5000

души.

Организирахме втората работна среща на
международната работна група за червеногушата гъска към Афро-евроазиатското споразумение за опазване на водолюбивите птици
(AEWA) съвместно със Секретариата на
споразумението и Министерство на околната среда на Румъния.

сн. Архив БДЗП

Едно от големите ни постижения на ниво
регулация, което постигнахме заедно с
нашите партньори по проекта „Сигурен
прелетен път“, беше забраната на пролетния лов в Република Калмикия, което осигури безопасна миграция на водолюбивите
птици над страната, в това число и на
червеногушата гъска. Пролетният лов
се счита за една от големите заплахи за
оцеляването на вида.

В партньорство с фирмата ORNITELA от Литва и Зоопарка Джърси разработихме нов тип
предавател-нашийник за червеногуши гъски и
започнахме тяхното тестване.
Проведени бяха иновативни обучения за
експерти от руско говорящи страни от
ареала на вида за опазване и управление
на водолюбиви птици и тяхното ползване в Казахстан с участници от Украйна,
Русия и Казастан, базирани на ръковоство
на AEWA.

По време на ловния сезон през зимата на
2019-2020 г. екипи на БДЗП, съвместно със
служители на РДГ и РИОСВ, извършиха редица проверки в районите с най-големи струпвания на зимуващи гъски, а именно Приморска
Добруджа, Бургаско и Свищовско. Патрулирането се осъществи в ловните дни и
целеше превенция и предотвратяване на
случаи на бракониерство по отношение
на водолюбивите птици. Като цяло беше
наблюдавана слаба ловна преса почти без
нарушения, основно поради ниската численост на видовете, обект на лов.

КЪДРОГЛАВ ПЕЛИКАН

За четвърта поредна година къдроглавите
пеликани, гнездящи в блато Песчина в Природен парк „Персина“, имаха успешен гнездови сезон. Тази година успяха да загнездят рекорден

30

двойки успяха да отгледат
малки пеликанчета, които успешно отлетяха в началото на юли.

сн. Богдан Боев

24

брой двойки –
, които заеха не една, а
две наколни дървени платформи в блатото, построени съвместно от БДЗП и Природен парк
Персина. Това е най-високата численост от
сформирането на втората в България колонията през 2016 г. досега. Двадесет и четирите

МАЛЪК КРЕСЛИВ ОРЕЛ

Беше приет Национален план за действие за
малкия креслив орел (Clanga pomarina) в България за периода 2019 – 2028 г. за постигане със-

10

Стартирахме работа по нов проект по програма LIFE за опазване на вида съвместно с Изпълнителна агенция по горите, Югоизточното
и Североизточното горско предприятие.

сн. Богдан Боев

тояние на сигурност през следващите
години на гнездовата популация на малкия креслив орел в страната.

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ОПАСНИ ЗА
ПТИЦИТЕ ЕЛЕКТРОПРОВОДИ
355

Обезопасихме
гнезда на бели
щъркели върху електрически стълбове чрез
повдигането им на специални платформи. Общо

900

щъркелови гнезда ще бъдат обезопасени по този начин, което ще намали инцидентите и ще премахне заплахата за живота
на щъркелите и гнездата им в резултат на
токов удар. Мерките се извършват в рамките
на проект „Живот за птиците“, изпълняван от
ЧЕЗ Разпределение България АД и БДЗП.

127

459

електрически стълОбезопасихме
ба по осем различни електропровода в СЗЗ
„Кресна“, СЗЗ „Врачански Балкан“, СЗЗ „Никополско плато“, в Природен парк „Персина“, както и в
района на Дупница и Монтана.

сн. Светослав Спасов

Монтирахме първите
дивертори по електропроводите на остров Персин
(Белене) в ПП „Персина“. Диверторите правят
проводниците на въздушните електропроводи видими за птиците и намаляват риска от
смъртоносен сблъсък с тях. Това е особено важно за опазването на къдроглавите пеликани,
които вече 4-та година успешно гнездят на
изкуствените платформи в блатото Песчина,
което се намира в североизточната част на
острова.

БОРБА С ОТРОВИТЕ

Екипът с куче за борба с отровите на БДЗП патрулира в Източните Родопи и съдейства за
откриването на отровени и убити от бракониери животни. Ники и Барс се включиха и в издирването на отровените белоглави лешояди
в Искърското дефиле през есента и допринесоха за намиране на част от жертвите.

Наръчник за предотвратяване на трафика
на защитени видове птици беше преведен и
адаптиран за Северна Македония. Книгата е
насочена към митническите служители, граничната полиция и ветеринарните лекари на
граничните контролно-пропускателни пунктове. Наръчникът е публикуван досега в България,
Гърция и Албания и бе установено, че е доста
ефективно средство за изграждане на капацитет в съответните органи.

сн. Архив БДЗП

През ноември в София се проведе работна среща, организирана от БДЗП, между отговорните
институции и неправителствени природозащитни организации за разработването на
Национална стратегия за борба с незаконното
използване на отрови и отровни примамки в
природата.

сн. Димитър Градинаров

РАБОТА ПО
ОПАЗВАНЕ НА
МЕСТА И
МЕСТООБИТАНИЯ

АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО
През 2019 г. бе дадено началото на проекта по
програма Лайф „Лагуната на живота“.
В него БДЗП партнира на БФБ, „Черноморски
солници“ АД и сдружение „Заедно 2011“. Целта на

3

проекта е да възстанови
разрушени в миналото диги, да създаде благоприятно местообитание за големия воден бик, да се възстанови изчезналото от резерват „Атанасовско
езеро“ растение морска рупия, да се тества
чрез него подобряването на качеството на водите. Ще бъдат възстановени

17

14

км

Една от основните дейности на БДЗП по проекта е провеждането на орнитологичния мониторинг. През седемте месеца от началото на
проекта са провеждани преброявания на всички видове птици в езерото, като данните за
целевите видове са представени в доклада за
дейността.

сн. Диди Андреева

вътрешни канали и
км минидиги,
ще се ремонтира шлюза, чрез който се поддържа връзката на езерото с морето. Най-общо,
чрез подобряване циркулацията на водите, на
местата за гнездене и пребиваване на застрашените видове птици и чрез оптимизиране на
другите фактори, от които зависи екосистемата, се цели значително подобряване състоянието на Атанасовско езеро и създаване на
предпоставки за устойчивостта му в бъдеще.

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ
„ПОДА“
През 2019 г. бе продължена дейността по поддържане благоприятното състояние на поверената на БДЗП за управление защитена местност „Пода“ чрез комплекс от мерки, съгласно
плана за управление. Преките мерки включват
охрана на местността за предотвратяване
и преустановяване на действия, застрашаващи обитаващите я птици и други животни,
поддържане на условията за гнездене на птиците в защитената местност, създаване на
нови гнездови места за птиците (изкуствени
платформи, гнездилки и др.), поддържане на благоприятни водни нива в местността, осигуряване на връзката между морето и басейните в
местността за достъп на солена вода, риба и
други организми, премахване на инвазивни видове растения.
Освен платформите за гнездене на рибарките
са предоставени гнездилки за забулена сова, чухал, къщички за прилепи и сънливци. През 2019 г.

сн. Борислав Христов
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е регистриран рекорден брой от
гнезда на бялата лопатарка в колонията в „Пода“.
Към непреките природозащитни дейности за
защитената местност е проведеното проучване и документиране на видовия състав на
флората и фауната, продължаването на мониторинга на птиците, осъществените образователни дейности, включително практики и
стажове на трима студенти от университети в Дания и Нидерландия.

Двата ни природозащитни центъра – „Пода“
край Бургас и „Източни Родопи“ в Маджарово, продължават да привличат любители на
птиците и дивата природа. През изминалата
година двата центъра са посетени от около

11 000

души.

сн. Димитър Градинаров

ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕНТРОВЕ

ЕКОЛОГИЧНИ БРИГАДИ
Проведохме традиционните бригади „Атанасовско езеро“ край Бургас и „Картали“ в Из-
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сн. Бойко Димов

точните Родопи. Участваха над
души, основно студенти и млади хора, които се
включиха в дейности по поддържане на защитените територии и разнообразни обучения
за проучване и опазване на биологичното разнообразие.

САТЕЛИТНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ
НА ЧЕРВЕНОГУШИ ГЪСКИ
Осъществихме първото маркиране на чевеногуши гъски в Казахстан през май. Участниците в полевата експедиция успяха

10

Карта: „Сигурен прелетен път“

да уловят 17 червеногуши гъски, на
от които поставихме сателитни и GPS
предаватели, които ни показват миграцията на тези красиви и редки птици. Наблюдавайте и вие пътя им на:
www.savebranta.org.

Карта: „Нова надежда за египетския лешояд“

САТЕЛИТНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ
НА ЕГИПЕТСКИ ЛЕШОЯДИ

С трепет наблюдавахме придвижването на
египетските лешояди до Африка, движенията им там и очаквахме миграцията им обратно към Балканите. Следете ги и вие на:
www.lifeneophron.eu

КАМЕРИ НАБЛЮДАВАТ ГНЕЗДАТА НА
ЕГИПЕТСКИ ЛЕШОЯДИ И ЩЪРКЕЛИ

И тази година надникнахме с камера и предавахме на живо от гнездото на известното вече
семейство лешояди от Провадия, а от село
Драгушиново наблюдавахме живота на двойка
бели щъркели.

Уебкамера БДЗП

сн. Волен Аркумарев

Уебкамера БДЗП

МОНИТОРИНГ НА ОБИКНОВЕНИТЕ
ВИДОВЕ ПТИЦИ
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През 2019 г. са преброени птиците в
квадрата за мониторинг. За генерирането на
тенденциите в състоянието на птиците са

213

ползвани данни от
квадрата. Резултатите показват, че състоянието на птиците запазва негативната тенденция като
броят на увеличаващите се видове намалява,
докато намаляващите и тези със стабилно
състояние, са сравнително постоянни.

Мащабните промени в земеползването като
премахване на храсти и изораването на затревените площи продължава, което води до намаляването на някои от видовете. Необходими са
повече участници за мониторинг на птиците
в страната!

сн. Димитър Градинаров

Сред намаляващите видове продължават да
бъдат пъдпъдъкът, сивата врана, сивата овесарка, селската лястовица, щиглецът и кукувицата. Увеличават се голямото белогушо
коприварче, гривякът и фазанът. Със стабилна
категория на тенденцията са гугутката, гургулицата, полската чучулига и скорецът.

СРЕДНОЗИМНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА
ВОДОЛЮБИВИТЕ ПТИЦИ

Общата численост на установените видове
птици в 43-тото преброяване на водолюбивите

473 514

В България партньори на БДЗП в преброяването
са Изпълнителна агенция по околна среда, Сдружение за дива природа „Балкани”, Федерация „Зелени Балкани”, Фонд за дивата флора и фауна и
ДПП „Персина“ – гр. Белене, а също така СЛРБ и
МОСВ.

сн. Николай Петков

птици е
индивиди. Най-високите числености са регистрирани
по Черноморското крайбрежие и река Дунав, където се намират и най-големите влажни зони
в страната. По тези места са преброени 120
000 големи белочели гъски и 3500 от световно застрашените червеногуши гъски. Трите
най-многочислени водолюбиви видове птици са:
зеленоглавата патица, обикновената лиска и
големият корморан. Високи са численостите и
на големия гмурец и зимното бърне.

НАУКА ЗА ГРАЖДАНИТЕ
БДЗП в сътрудничество с коалиция „За да остане природа в България“ реализира една от
най-успешните каузи за 2019 г., а именно „Въвеждай данни за оценка на натиска върху защитени зони от Натура 2000“. В мисията ни
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се включиха над
доброволци, набрани основно чрез платформата Timeheroes.
Само за 4 месеца те успяха да въведат данни

22 000

През 2019 г. приключи съвместния проект между БДЗП, SABUKO (Грузия) и DOGA (Турция) „Млади
лидери за опазване на природата“, в рамките

22

на който бяха обучени
младежи, включително 6 от България, как да осъществяват
природозащитни дейности. Обучението включи широк спектър от теми: от мониторинг на
биологичното разнообразие, през организиране
на застъпнически кампании и образователни
дейности до разработване на проекти за финансиране на природозащита. Това позволи на
младите хора със собствени сили да организи-

сн. Йорданка Горанова

инвестиционза близо
ни предложения, преминали одобрение в РИОСВВарна, Бургас, Шумен, Хасково, Пловдив и София.
Сред доброволците, които помогнаха имаше и
незрящ човек, който със своята борбеност и
мотивация ни показа, че няма невъзможни неща
и че колкото и да е трудно, ако има желание се
намира и начин.

рат конференция на природозащитна тематика през септември 2019 г., в която участваха и
11 българи. Младежите представиха различни
дейности и проекти в които сами са взели
участие, а също така придобиха нови знания
от поканените експерти в различни области
на природозащитата.
В края на 2019 г. стартира един от най-новите проекти на БДЗП: „Наука на гражданите в

полза на местните общности и природата“. В
него се предвижда да бъдат обучени граждани
да участват в процедурите по одобрение на
инвестиционни проекти чрез ОВОС, екологична
оценка и оценка за съвместимост. Гражданите
ще бъдат обучавани и насърчавани да участват в дейностите на БДЗП по събиране на данни за птиците, както и в по-широки граждански кампании, като „Ние броим врабчетата“,
„Мониторинг на обикновените видове“ и други.

Изказваме най-сърдечни благодарности към
всички потребители, които използват онлайн
базата данни SmartBirds и мобилното приложение SmartBirds Pro за това, че предоставят
информация, която да бъде използвана за преки
природозащитни дейности. Сред най-значимите успехи постигнати посредством използването на информацията досега можем да посочим:
Реализирането на Атлас на гнездящите видове птици в Европа;
Обявяването на нови защитени зони –
ЗЗ „Рила буфер“;
Аргументирането на мерки за опазване
на редица територии важни за биологичното
разнообразие;
Аргументирането при изготвянето на
жалби за опазване на видове и местообитания,
като например казуса с Калиакра;
Опазване на местата за гнездене и зимуване на редица редки и застрашени видове
като малкия креслив орел, царския орел, египетския и белоглавия лешояди, червеногушата
гъска, малкия корморан и др.

сн. Богдан Боев

НАУКА ЗА ГРАЖДАНИТЕ

През 2019 г. основните ни усилия бяха насочени
към оценка на постигнатото за опазване на
птиците и тяхното състояние в периода 2013
– 2018 г., във връзка с докладването на България по прилагането на Директивата за птиците на ЕС, както и върху реформите в общата
селскостопанска политика на ЕС за следващия
период. БДЗП заедно с BirdLife International бе
домакин на голям международен форум за обсъждане на по-природосъобразно земеделие,
успоредно с провеждането на важни официални
срещи на ЕС в рамките на председателството
на България.

сн. Димитър Градинаров

ПОЛИТИКИ

НАГРАДИ

С престижната награда Whitley Нейно Кралско
височество принцесата на Кралския дворец
Анна удостои д-р Николай Петков от БДЗП за
дългогодишната си ангажираност и работа за
опазването на Шабленското и Дуранкулашкото езеро, които са важни места за зимуване на
червеногушата гъска.

Това е третият „Зелен Оскар“ за екипа на БДЗП,
след тези на Емил Тодоров и Стойчо Стойчев.
През 2019 година Емил Тодоров получи и допълнително финансиране от фондация Уитли за продължаване на дейностите по Дунав и за опазване на къдроглавия пеликан.

сн. Архив БДЗП

Наградата, известна като „Зеления Оскар“, бе
присъдена на д-р Николай Петков, който дълги
години работи като координатор на дейностите на БДЗП за опазване на червеногушата
гъска и утвърждаването ѝ като емблематичен
вид за влажните зони по Северното Черноморско крайбрежие у нас.
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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 2019 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 2019 г.
е положителен и е в размер на 368 хиляди лева .
Резултатът от стопанската дейност за 2019
г. е 19 хиляди лева печалба.
Стойчо Стойчев
В.и.д. Изпълнителен директор на БДЗП

БАЛАНС към 31 декември 2019 г.
АКТИВ

Бележки

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
2,Суровини и материали
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)

4

5

6

31.12.2019
(хил. лв.)

31.12.2018
(хил. лв.)

39

60

13

10

52

70

2,708
2,587
121
155

2,372
2,241
131
312

-

5

2,863

2,689

10
35
45
2,960

10
34
44
2,803

54

-

17

26

71

26

1
1

3
3

-

-

884
9
875
885

1,191
5
1,186
1,194

2
3,900
3,902
4,858
10
7,828

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

БАЛАНС
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

(Продължение)
ПАСИВ

Бележки

31.12.2019

(хил. лв.)
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
І.Записан капитал
1.Общи резерви
Общо за раздел А:
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Задължения към доставчици, в т.ч.:

- до 1 година
3. Други задължения, в т.ч.:

- до 1 година
към персонала, в т.ч.:

- до 1 година
осигурителни задължения, в т.ч.:

- до 1 година
данъчни задължения, в т.ч.:

- до 1 година
Общо за раздел Б, в т.ч.:

- до 1 година
- над 1 година
В. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ
ПЕРИОДИ, в т.ч.:
1.Финансирания
Общо за раздел В:
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)

31.12.2018

(хил. лв.)

131
1,195
1,326

131
808
939

14
14
43
43
10
10
18
18
15
15
57
57
-

30
30
52
52
18
18
19
19
15
15
82
82
-

6,445
6,445
7,828

5,093
5,093
6,114

Дата: 08.02.2020 г.
Стойчо Стойчев
Изпълнителен директор

Снежана Димитрова
Главен счетоводител

Одитор:
Бранимира Колева
регистриран одитор
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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31.12.2019Г.

Бележки
РАЗХОДИ

2019

2018

(хил. лв.)

(хил. лв.)

A. Разходи
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в
т.ч.:
а) суровини и материали
б) външни услуги
2. Разходи за лихви и др. финансови разходи, в т.ч.
а)разходи, свързани с предприятия от група
3. Други разходи,
в т.ч. балансова стойност на продадени активи
Общо разходи за оперативна дейност
Б.. Печалба от обичайна дейност
Общо разходи
В. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)
Разходи/приходи за данъци от печалбата
Г. Печалба
Всичко

4

40

-

2
7
7

4

31

4
4
19
4
19
23

31
40
40
40

ПРИХОДИ
A. Приходи
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:
а)стоки
б) услуги
в) наеми
Общо приходи от оперативна дейност
2. Финансови приходи
Приходи от лихви
Общо финансови приходи
Б. Загуба от обичайна дейност
Общо приходи
В. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)
Г. Загуба
Всичко приходи

23

30

1
4
17
22
1
1
1
23
23

1
4
20
25
5
5
5
10
30
10
10
40

Дата: 08.02.2020 г.
Стойчо Стойчев
Изпълнителен директор

Снежана Димитрова
Главен счетоводител

Одитор:
Бранимира Колева
регистриран одитор
3

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ от НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31.12.2019 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

2019

2018

(хил. лв.)

(хил. лв.)

1,938
76
2,014

1,525
132
1,657

7
8
15

7
7
14

ІІІ. Извънредни разходи

-

-

ІV. Загуба от стопанска дейност

-

10

2,029

1,681

387

166

2,416

1,847

А. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА
І. Разходи за регламентирана дейност
1. Разходи за регламентирана дейност
2. Административни разходи
Общо за група І
ІІ. Финансови разходи
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
4. Други разходи по финансови операции
Общо за група ІІ

V. Общо разходи
VІ. Резултат(печалба)
Всичко (V+VІ)

Бележки

4

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ (Продължение)
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31.12.2019 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Бележки

І. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА
А. Приходи от регламентирана дейност
1. Приходи от дарения под условие
2. Приходи от дарения без условие
3. Членски внос
4. Други приходи
Общо за група І
ІІ. Финансови приходи
5. Приходи от лихви
6. Положителни разлики от промяна на валутни курсове
Общо за група ІІ
ІІІ. Извънредни приходи
IV. Печалба от стопанска дейност
V. Общо приходи
VI. Резултат (загуба)
Всичко (V+VІ)

11

2019

2018

(хил. лв.)

(хил. лв.)

2,377
6
6
2
2,391

1,824
3
3
16
1,846

6
6

1
1

19
2,416

1,847

2,416

1,847

Дата: 08.02.2020 г.
Стойчо Стойчев
Изпълнителен директор

Снежана Димитрова
Главен счетоводител

Одитор:
Бранимира Колева
регистриран одитор
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ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31.12.2019Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА
II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
А. ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Получени дарения под условия
Получени дарения без условия
Постъпления от членски внос
Постъпления от банкови и валутни операции
Други парични потоци от основната дейност
Всичко постъпления от нестопанската дейност
Б. ПЛАЩАНИЯ ЗА НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Изплатени заплати
Изплатени осигуровки
Плащания по банкови и валутни операции
Плащания за услуги
Други плащания
Всичко плащания за нестопанска дейност
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност
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

2019

2018

(хил. лв.)

(хил. лв.)

1,917

4,211

4,553
6
6
6
15
4,586

1,045
2
3
1
70
1,121

(559)
(254)
(16)
(1,272)
(525)
(2,626)
1,960

(466)
(270)
(12)
(1,342)
(1,340)
(3,430)
2,309

25
25
3,902
1,985

17
(2)
15
1,917
(2,294)

Дата: 08.02.2020 г.
Стойчо Стойчев
Изпълнителен директор

Снежана Димитрова
Главен счетоводител

Одитор:
Бранимира Колева
регистриран одитор
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ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31.12.2019Г.

Показатели

Основен
капитал

А

Общи

Други

Общо
собствен
капитал

1

Резерв от
последващи
оценки на
активи и пасиви
2

резерви
3

резерви
4

5

(хил. лв.)

(хил. лв.)

(хил. лв.)

(хил. лв.)

(хил. лв.)

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

РЕЗЕРВИ

131

131

Целеви

-

-

808

939

-

-

387

387

-

-

1,195

1,326

Дата: 08.02.2020 г.
Стойчо Стойчев
Изпълнителен директор

Снежана Димитрова
Главен счетоводител

Одитор:
Бранимира Колева
регистриран одитор
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