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2020 г. постави всички ни пред трудни и неочаквани изпитания. Световната пандемия от COVID-19
ни показа, че балансът между дивата природа и нашия все по-комфортен свят е много деликатен,
а последствията от нарушаването му са непредсказуеми и неконтролируеми. Независимо колко
напред отиде в развитието си човекът, той остава част от глобалната екосистема, особено в
съвременния свят без граници. И заедно с увеличените възможности да влияем върху нея, расте и
отговорността ни към всички останали видове, с които я споделяме. Затова важна част от мерките, които можем да вземем за предотвратяване на бъдещите пандемии, са възстановяването
на естествените процеси, защитата на застрашените видове и опазването на природата като
цяло.
В следващите страници ви предлагаме да се запознаете с основните ни постижения през изминалата година. И през 2020 г. продължихме да следваме нашата мисия – да опазваме дивите птици,
важните за тях места и местообитания; да защитаваме правото на съществуване на дивата
природа, като по този начин допринасяме и за устойчиво ползване на природните ресурси и благосъстоянието на хората; да отстояваме обществените интереси и правото на всеки на запазена
природа и здравословна жизнена среда.
В тези трудни времена ви благодарим за усилията и подкрепата, за това, че сме заедно в битката
за българската природа! Хората са тези, които правят БДЗП толкова успешна организация и сме
уверени, че заедно ще продължим да устояваме на всички бури, които се изправят по пътя ни!
Ваня Рътарова
Изпълнителен директор
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Скъпи членове, дарители, доброволци и приятели на БДЗП,

ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРЕЗ 2020 Г.
Име на проекта

Донор

Уебсайт

1

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

Виж

2

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

Виж

3

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

Програма LIFE на ЕК

Виж

4

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

Програма LIFE на ЕК

Виж

5

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

Виж

6

Наука на гражданите в полза на местните общности и природата

Фонд Активни граждани България

Виж

7

Поддържане на симбиозата човек-езеро в полза на европейско значими видове и
местообитания (LIFE17 NAT/BG/000558)

Програма LIFE на ЕК чрез Българска фондация
Биоразнообразие

Виж

8

Опазване на червеногушата гъска и черноморски влажни зони в България

The Withley Fund for Nature

9

Опазване на къдроглавия пеликан по черноморско-средиземноморския прелетен път
(LIFE18 NAT/NL/000716)

Програма LIFE на ЕК чрез Rewilding Europe

10

Мерки за опазване на Малкия креслив орел и неговите местообитания в България
(LIFE18 NAT/BG/001051)

Програма LIFE на ЕК чрез Изпълнителна агенция
по горите

11

Влажни зони по долното поречие на Дунав – сигурен дом за пеликаните и хората

The Withley Fund for Nature

12

Възстановяване на екологичните мрежи покрай Зеления пояс в Югоизточна България

Endangered Landscapes Programme

13

Демонстрация на пилотна зелена инфраструктура в полза на биоразнообразието и
развитието в района на Варненското езеро (LIFE19 NAT/BG/000839)

Програма LIFE на ЕК чрез Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“

14

Транснационално сътрудничество за опазване на птиците по поречието на Дунав
(LIFE19 NAT/SK/001023)

Програма LIFE на ЕК чрез Словашко дружество
за защита на хищните птици (RPS)

15

Осъществяване на схемата за мониторинг на обикновените видове птици като част от
Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие

Предприятие за управление на дейности по
опазване на околната среда (ПУДООС, МОСВ)

16

Подкрепа за БДЗП за организационно развитие

Sigrid Rausing Trust

Виж
Виж

Виж
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ОПАЗВАНЕ НА ВИДОВЕ
ПТИЦИ

©Мартон Хорват

ЦАРСКИ ОРЕЛ
• През 2020 г. засадихме още 400 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.
• Открихме 6 нови гнезда на царски орли.
С тях броят на всички двойки в страната нарасна от 29 на 35, което е рекорд за
последните 20 години. Броят на царските
орли в района на Сливен се увеличи почти
трикратно за последните осем години,
което се дължи до голяма степен на обезопасените електропроводи. Рекорден е и

броят на излюпените малки през този размножителен сезон, общо 37.
• Завърши монтажът на всички изкуствени гнезда за царски орли, планирани по
проекта „Земя за царския орел“ – общо 40.
През 2020 г. 6 от изкуствените гнезда бяха
заети от царски орли – 3 от новосформирани двойки и 3 от съществуващи двойки,
чиито естествени гнезда са унищожени.
Вече общо 32% от популацията на вида в
страната заема изкуствени гнезда и това
се доказа като една от най-ефективните
природозащитни дейности за опазване на

царския орел.
• През 2020 г. закупихме още 1526 дка земи,
които са ценни хранителни местообитания за царския орел.
• Разработихме мерки за възстановяване и
устойчиво управление на пасища с цел опазване на царския орел и биоразнообразието.
• Общо 18 230 дка пасища бяха управлявани
устойчиво в полза на царски орел и биоразнообразието. От тях 2 970 дка са възстановените пасища, които са били разорани
през последните години.

ЕГИПЕТСКИ ЛЕШОЯД
• През 2020 г. беше направен анализ на ветеринарно-медицинските продукти, опасни за лешоядите в България. Също така беше
проведена успешна кампания за спиране на предложените промени
в закона за лова, създаващи риск за лешоядите и много други застрашени видове.
• Приключи експерименталното тестване на трите метода на
освобождаване на египетски лешояди и предварителното теоретично изследване за целите на бъдеща програма за подсилване на
популацията с индивиди, отгледани на затворено. Като най-ефективен се очерта методът на отложеното пускане.
• Същевременно приключи и тестването на потенциални места за
изграждане на две нови площадки за подхранване на египетски лешояди. • Полевите проучвания през 2020 г. показаха, че в страната

• Експедиции до Етиопия и Нигер разкриха важни факти за състоянието на зимуващите популации и заплахите. Въпреки че партньорите ни успяха да спасят някои от птиците по миграционния
път (напр. в Ливан), за нещастие през 2020 г. загубихме едни от
най-емблематичните индивиди от нашата популация – Борис, Джени, Поля и една от двойките край Маджарово.
• Започна разработването на материали за целите на образователна програма в България, посветена на лешоядите.
• Можете да следите какво се случва с дейностите за опазването
на вида по миграционния му път чрез този бюлетин.

©Атанас Делчев

има 27 територии, 26 от които са заети от двойки (спрямо 24 територии и двойки през 2019 г.). Пет от гнездата бях наблюдавани
чрез фотокапани.

Чрез поставените 27 GPS-GSM и GPS сателитни предаватели продължаваме да мониторираме състоянието на популацията и
да следим за заплахи за вида в Родопите.
Предприехме теренни проучвания и изготвихме изследване за пригодността на българската част на Източни Родопи за реинтродукция на вида.

©Светослав Спасов

©Добромир Добрев

ЧЕРЕН ЛЕШОЯД

©Вера Алексеева

БЕЛОГЛАВ ЛЕШОЯД

Благодарение на системата за трупосъбиране и с помощта на местното население осигурихме над 31 000 кг храна на площадките
за подхранване на лешоядни видове птици в
Източните Родопи, за да подпомогнем оцеляването и отглеждането на малките.
Маркирахме още 2 млади белоглави лешояди
от Източните Родопи с GPS-GSM предаватели. От маркираните млади лешояди тази година най-дълго пътувалата птица измина близо
Организирахме и проведохме ежегодното преброяване на белоглавите лешояди по време на
предразмножителните им струпвания на Балканския полуостров и отбелязохме рекордните
245 птици в българската част на Източни
Родопи. Броят на гнездящите двойки белоглави лешояди достигна рекордните 106 двойки
в Източни Родопи, с десет повече от предходната и с 59 двойки повече в сравнение с 2010 г.

©Богдан Боев

2500 км до Саудитска Арабия.

ЧЕРВЕНОГУША ГЪСКА
• Годината започна с неприятната новина за убитата червеногуша гъска Емилия в Южна Румъния. Останките на маркираната
със сателитен предавател птица бяха намерени в двора на селска къща. „Емилия“ осигуряваше едни от най-ценните и подробни
данни за миграцията и придвижването на гъските и това беше
тъжна загуба за проекта. Съдбата на тази гъска представихме в
кратко видео.
• През февруари месец беше успешно проведено улавяне и маркиране на червеногуши и големи белочели гъски в рамките на проекта „Сигурен прелетен път“. Бяха уловени с ракетни мрежи 42
червеногуши и белочели гъски. На 9 червеногуши гъски беше поставен предавател, а на 4 от големите белочели гъски - нашийник
с предавател. Това е първото маркиране на птици със сателитен
предавател от популацията, зимуваща в България. Последните
бяха маркирани по проект на колеги от Германия в партньорство
с Фондация Льо Балкан.

• През 2020 г. беше постигната една от основните задачи от
екипа на проекта за опазване на червеногушата гъска по прелетния й път, а именно – постоянна забрана на пролетния лов в
района на езерото Манич Гудило (Русия), което е ключово място
и тесен фронт за миграцията на червеногушата гъска. Това е
огромен успех в опазването на вида по прелетния й път, за което
основна заслуга имат Работната група по гъските и управата на
биосферния резерват „Черные земли“ в Калмикия. Тази забрана освен червеногушата гъска ще благоприятства и малката белочела
гъска, както и множество други световно застрашени и намаляващи видове.

© Младен Василев

• Разработеният съвместно с Орнитела предавател-нашийник
беше въведен от тях в производство и вече колеги от Англия
успешно използват новия модел при проследяване на гъски от род
Branta.

КЪДРОГЛАВ ПЕЛИКАН

Успешен бе сезонът и за колонията в блатото
Песчина, където 22 двойки успяха да отгледат 34 малки. Малките пеликанчета отлетяха
в края на месец юли. Общо в ПП „Персина“ през
2020 г. загнездиха 30 двойки къдроглави пеликани, които отгледаха 40 малки, което е нов
рекорд за района.

©Димитър Градинаров

За пета поредна година къдроглавите пеликани, гнездящи в Природен парк „Персина“, имаха
успешен гнездови сезон. Изключително радващо е, че през 2020 г. бе сформирана нова гнездова колония на вида върху наколната дървена
платформа в Мъртво блато, върху която 8
двойки успяха да отгледат общо 6 малки.

МАЛЪК КРЕСЛИВ ОРЕЛ

• Монтирахме 5 фотокапана в гнезда на малки
кресливи орли в защитени зони „Сакар“, „Дервентски възвишения“ и „Западна Странджа“.
Целта на фотокапаните е да се събере важна
информация за поведението и биологията на
вида, както и за наличието на заплахи. Чрез събраните данни ще се установят хранителните
навици на птиците, гнездовото им поведение
свързано с отглеждане на малките, както и наличието на неприятели от различен характер.

сн. Unsplash

• През 2020 г. бяха открити 37 нови гнезда на
вида, голяма част от които разположени в защитени зони в Източна и Североизточна България.

БЯЛ ЩЪРКЕЛ

178 гнезда на бели щъркели върху електрически

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.

©Димитър Градинаров

стълбове бяха обезопасени чрез повдигането
им на специални платформи. С това общият
брой на обезопасените щъркелови гнезда вече
е 533.

БОРБА С ОТРОВИТЕ
През есента на 2016 година в страната ни заработи единственият екип с обучено куче за борба с отровите в България. Досега зад гърба му има повече от 150 търсения и
патрули, и над 300 локализирани животински органични
остатъка, за щастие не всички свързани със силни отрови. Изминатите километри са 1200 на различни места
в страната, но най-много (80%) са в Източните Родопи,
едно от най-важните места за оцеляването на хищните
птици на Балканите. В черната статистика на намерените жертви влизат овчарски и ловни кучета (20%), три
вида лешояди (черен, белоглав и египетски – 17%), млади и
неопитни вълци (22%), което само потвърждава неселективния характер на отровните примамки и големия брой
„косвени“ жертви.

БДЗП изказва огромна благодарност на всички институции, които работят по решаването на проблема с отровите в България, и на всички дарители в кампанията
„Подкрепи Барс – най-добрият приятел на птиците!“, благодарение на които работата на екипа ще продължи и
след приключването на проекта „Опазване на черните и
белоглавите лешояди в Родопите“.

© Димитър Градинаров

През 2020 г. нерадостната статистика на отровните
инциденти бе „обогатена“ с още три открояващи се случая. След подаден сигнал през януари край селата Ситово
и Иглика в Дервенските възвишения бяха открити отровни примамки и техни жертви – няколко наземни хищника и пера от мъртви птици. През февруари в село Малко Брягово загубихме най-малко три белоглави лешояда, а
през юни едно от най-успешните семейства египетски
лешояди в района на Маджарово беше отровено заедно с
единственото си малко, след като мъжката птица донесе в гнездото храна, третирана най-вероятно с пестицид.

©Явор Мичев

ОПАЗВАНЕ НА
МЕСТА И
МЕСТООБИТАНИЯ

АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО

Въпреки все още ранния етап на проучване, някои данни сочат за възможно изместване на
сроковете на пристигане на отделни видове
птици, което би могло да е свързано с влиянието на климатичните промени през последните години. Най-същественият принос
на провеждания мониторинг се очаква да бъде
върху оценката на ефекта върху птиците на
провежданите природозащитни дейности в
езерото.
Освен мониторинговите дейности, БДЗП разработва и проучване, свързано с екосистемните услуги, които Атанасовското езеро предоставя.

©Спас Узунов

През 2020 г. продължи работата ни по съвместния проект „Лагуната на живота“ на БДЗП
с Българска фондация „Биоразнообразие“, „Черноморски солници“ АД и сдружение „Заедно 2011“.
БДЗП осъществява ежемесечния мониторинг
на птиците в Атанасовското езеро. Специално
внимание отделихме на големия воден бик и на
останалите целеви видове по проекта. С натрупването на събираните по унифициран начин
данни се получава възможност за установяване на динамиката в числеността и пространственото разпределение на птиците както в
течение на годината, така и с данните, събирани през предходните години.

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ “ПОДА“
2020 г. бе изключително благотворна за управляваната от БДЗП защитена местност „Пода“ и за нашия
Природозащитен център в нея. Въпреки ситуацията с
COVID-19 Центърът продължи да си сътрудничи с местните и регионални институции в Бургас. Благодарение
на това сътрудничество, защитената местност
„Пода“ в качеството ѝ на едно от 11-те Рамсарски места в България, беше включена в мащабен проект на
РИОСВ – Бургас по Оперативна програма „Околна среда“.
Изцяло бяха одобрени за осъществяване предложените от нас приоритетни природозащитни дейности
в защитената местност в съответствие с Плана за
управление. Сред тях са възстановяване на мозаечните местообитания в северната част на „Пода“ и на
условията за гнездене там на някои от застрашените видове птици (саблеклюн, морски дъждосвирец,
белочела рибарка, кафявокрил огърличник), укрепване
на започналите да се рушат от морето участъци по
брега, изграждане на препятствия по протежение на
главния път по западната граница на защитената
местност, които да предотвратят гибелта на бозайници, птици и влечуги при преминаване на пътя и
други подобни дейности.

Продължаваме и ежедневното събиране на данни за
птиците и другите обитатели на защитената местност, както и мониторинга на птиците, практиките
и стажовете на студенти от европейски университети.

©Петър Янков

С дарение на Барбара Крос и Майк Робъртс бе оборудвана стая за настаняване на природолюбители, изследователи, фотографи и бърдуочъри, които желаят
по-близък досег с вълшебството на „Пода“.

© Асен Величков

ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕНТРОВЕ

През 2020 г. пандемичната обстановка наложи затварянето на Природозащитните центрове на БДЗП - „Пода“ край Бургас и „Източни
Родопи“ край Маджарово през месеците март,
април и май. Независимо от това, общият за
годината брой посетители в двата центъра е
над 11 550. Центровете продължават да предлагат незабравими преживявания за любители на
птиците и дивата природа.

ПОЛИТИКИ
През 2020 г. усилията на БДЗП бяха фокусирани върху участие в разработването и дискусиите на три стратегически документа, свързани с
бъдещо планиране на територията на Европейския съюз.
Най-активно бе участието в разработването на стратегическия план
по земеделие за следващите 7 години. Ние предложихме пакет от агроекологични и горскоекологични мерки, базирайки се на опита през последните 14 години.
Участвахме в обществените дискусии и консултации на Споразумението за партньорство, което определя рамката за разходване на средствата от европейските фондове през следващите 7 години, както и на Плана
за възстановяване от последствията на пандемията от COVID-19.
Защитихме позицията си за по-целесъобразно ползване на водите, намаляване на химизацията в земеделието и даване на по-голям приоритет в опазване на птиците и местообитанията им.

Продължихме да следим инвестиционния натиск върху природата, както
и да работим по случаите с международна намеса със съответните институции – с Европейската комисия по случаите „Калиакра“ и „Липса на
превантивна защита за защитените зони за птиците от Натура 2000“
и с Бернската конвенция – по случаите „Калиакра“ и „Кресна“.
Стартирахме разработването на онлайн платформа за публично представяне на инвестиционния натиск върху Натура 2000. В рамките на
кампанията „Въвеждай данни за Натура 2000“ са въведени изцяло данните
за 7 РИОСВ за периода 2012 – 2018 г. включително, благодарение на усилията на над 80 доброволци от цялата страна.

© Добромир Добрев

Наложените ограничителни мерки поради пандемията от COVID-19 засилиха бракониерските посегателства срещу природата. Само за период
от 3 месеца се наложи да подадем над 5 сигнала за посегателства срещу
природата, включително унищожаването на колонията на голям корморан в защитена зона „Дуранкулашко езеро“.

САТЕЛИТНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ
НА ЧЕРВЕНОГУШИ ГЪСКИ
През месец февруари 2020 г. екипът на БДЗП осъществи успешно
улавяне и маркиране на червеногуши гъски. Бяха уловени 42 червеногуши гъски, на 9 от които бяха поставени и GPS предаватели. Маркираните гъски могат да се следят тук.

Карта: „Сигурен прелетен път“

За съжаление, голяма част маркираните през 2019 и 2020 г. гъски
или „изчезнаха“ през ловния сезон, или се освободиха от предавателите си, а други станаха жертва на хищници. Надяваме се
новият тип предаватели-нашийници да се окаже успешен за
по-дълготрайно проследяване на птиците. На една от оцелелите
и предаващи гъски – Питър, ѝ предстои да се завърне за 3-та поредна година в местата на размножаване през това лято.

САТЕЛИТНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА
ГОЛЕМИ БЕЛОЧЕЛИ ГЪСКИ
На 4 от уловените през 2020 г. в България големи белочели гъски поставихме и предаватели-нашийници. Това са първите представители на вида, чийто път проследяваме.
Те са маркирани по германски проект за проучване на вида в Европа и могат да се следят тук.

Карта: „Нова надежда за египетския лешояд“

САТЕЛИТНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ
НА ЕГИПЕТСКИ ЛЕШОЯДИ

През 2020 г. ежедневно проследявахме придвижванията на 34 египетски лешояда в 23
държави на 3 континента. В рамките на
този период 9 маркирани лешояда загинаха
и 8 от тези случаи бяха успешно разследвани за установяване на заплахите като
бяха посетени някои труднодостъпни райони в Африка и Близкия Изток. Резултатите показват, че лешоядите са загинали
в резултат на отравяне (3), отстрел (2),
електричество (2) и удавяне в морето (1).
Проследете пътя на египетските лешояди
тук.

САТЕЛИТНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ
НА МАЛКИ КРЕСЛИВИ ОРЛИ

През 2020 г. 3 млади малки кресливи орли
се сдобиха с GPS предаватели. Благодарение на съвременните технологии успяхме
да проследим тяхната миграция от България през Близкия Изток до Южна Африка
или повече от 8000 км.

©Ирина Матеева

НАУКА
ЗА ГРАЖДАНИТЕ

КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ
С обученията по екологично законодателство
предоставихме нови знания на 206 граждани
и активирахме участието им в дискусии по казуси, свързани с околната среда. От тях 54 са
регистрирани курсисти от София, Варна, Бургас и Свищов. В допълнение 152 граждани са
участвали активно през фейсбук в обученията,
излъчвани на живо. Излъчваните на живо лекции
(присъствени и чрез уебинари) са достигали до
около 4000 потребители на фейсбук, имат 838
уникални гледания във фейсбук и до 88 гледания
във YouTube.

Общо 56 граждани от София, Варна, Бургас,
Пловдив и Хасково успешно завършиха курса по
наблюдение на птици през 2020 г., обучени са да
наблюдават птици в природата и вече активно прилагат познанията си в тази област и допринасят за събирането на данни за птици на
национално ниво. Интересът към включване в
курсове за наблюдение на птиците и събиране
на данни за птици нараства.

© Йордан Христов

До края на 2020 г. участниците в обучението по
екологично законодателство взеха участие в
2 акции, свързани с прилагане на екологичното
законодателство и участваха в обсъжданията на стратегически документи на национално ниво.

МОНИТОРИНГ НА ОБИКНОВЕНИТЕ
ВИДОВЕ ПТИЦИ

Сред намаляващите видове са пъдпъдъкът
(-72%), селската лястовица (-55%) и сивата овесарка (-46%). Сред увеличаващите се видове са
голямото белогушо коприварче, гривякът и фазанът. Стабилни са популациите на гургулицата, сойката и свраката.

©Богдан Боев

През 2020 г. преброихме птиците в 90 площадки за мониторинг. Индексът на птиците от
земеделските земи намалява с 44% спрямо 2005
г., а този на птиците в горите нараства с 36%.
От всички оценени 74 вида птици 24% имат
стабилна категория на тенденцията, 26% се
увеличават, 19 % намаляват, а 31% са неопределени. В сравнение с предходната оценка през
2019 г., забелязваме увеличаване броя на птиците с положителна тенденция от 18 на 26%.
Броят на видовете със стабилно състояние е
по-малък през 2020 г., спрямо 2019 г., а броят на
намаляващите видове се е увеличил.

СРЕДНОЗИМНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА
ВОДОЛЮБИВИТЕ ПТИЦИ
Преброяването на водолюбивите птици у нас се
проведе за 45-та поредна година по цял свят. В
рамките на 4 дни (от 14 до 17 януари) 42 екипа от
експерти и доброволци на Българското дружество
за защита на птиците (БДЗП), Изпълнителната
агенция по околна среда (ИАОС), Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ), „Съюза
на ловците и риболовците в България“ (СЛРБ) и
представители на други неправителствени организации успяха да обходят и съберат данни за зимуващите птици в над 200 влажни зони у нас.

Трите най-многочислени наблюдавани вида водолюбиви птици бяха: световно застрашената кафявоглава потапница (40 323 инд.), зеленоглавата патица (37 727 инд.) и обикновената лиска (24 772 инд.).
Почти всички екипи използваха мобилното приложение SmartBirds Pro за въвеждането на данните,
благодарение на което бяха събрани близо 7000
записа и което спомогна изключително много за
бързото обобщаване на резултатите.

©Ивайло Зафиров

Традиционно основната концентрация на птици
беше регистрирана по Черноморското крайбрежие,
както и в някои големи вътрешни язовири. Поради
необичайно високите температури в страната,
които бяха регистрирани седмица преди преброяването, е установена значително по-ниска численост на зимуващите водолюбиви видове птици, в
сравнение с 2019 г. Екипите успяха да наблюдават
и преброят едва 2017 големи белочели и 48 от
световно застрашените червеногуши гъски.

SMARTBIRDS PRO
2020 г. беше изключително активна за ползвателите на мобилното приложение SmartBirds Pro. Броят на всички нови записи е над 153 000 – двойно
повече в сравнение с 2019!
От тях записите на птици са 145 038 от 317 вида, на земноводни и
влечуги – 2441 от 52 вида, на бозайници – 7261 от 71 вида, на защитени
безгръбначни – 414 от 129 вида, на защитени растения – 1172 от 442 вида.
Най-многобройни от въведените записи на видове птици са:
•
Обикновен мишелов – 7131
•
Голям синигер – 3083
•
Зеленоглава патица – 2803
•
Кос – 2669
•
Обикновен скорец – 2658

Съществен е и научният принос на платформата SmartBirds и най-вече в
частта за събиране на данни: повече от 15 научни статии, последното издание на Европейския атлас на гнездящите видове птици и др. Събраните
данни са използвани и при изготвяне на редица природозащитни становища и дейности, като:
•
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 лешояд, червеногушата гъска, малкия корморан и др.
Свалете SmartBirds Pro от тук.

© Димитър Градинаров

От бозайниците това са:
•
Жълтогърла горска мишка – 844
•
Планинско сляпо куче – 648
•
Таралеж – 273
•
Див заек – 256
•
Лалугер - 239

сн. Unsplash

КАМПАНИИ

ПОДКРЕПИ БАРС - НАЙ-ДОБРИЯТ
ПРИЯТЕЛ НА ПТИЦИТЕ

Изключително признателни сме, че припознахте борбата с отровите и престъпленията
срещу природата като ваша кауза. Благодарение на вас екипът Барс и Ники продължават работата си активно през настоящата година.

©Богдан Боев

През декември 2020 г. кампанията ни „Подкрепи
Барс – най-добрият приятел на птиците“ получи голяма финансова и емоционална подкрепа
от вас.
Благодарение на съпричастността ви събрахме над 20 000 лв., което прави кампанията
най-успешната в историята на Българското
дружество за защита на птиците.

НИЕ БРОИМ ВРАБЧЕТАТА

Общият брой на врабчетата, които бяха
преброени, е 11 681. От тях броят на домашните врабчета е 8256 или 71 % от всички
преброени врабчета. Полските врабчета заемат 25%, което са 2942 екземпляра. Очаквано
испанското врабче е с най-малка численост –
483 или 4% от всички.
В петото издание на кампанията партньори
на БДЗП бяха „Маргаритка“ и Силвия Петкова.

©Светослав Спасов

Рекорден брой участници се включиха в петото издание на инициативата „Ние броим врабчетата“. Кампанията се проведе на 24 април
и в нея участваха 767 души, които отчетоха
данни за 896 локации. Така, местата за броене
са почти два пъти повече от преброяването
през 2020 г.

ЗРЪНЦЕ ЛЮБОВ

Освен че помага на пернтатите ни съседи да
оцелеят, подхранването на птиците в населените места свързва деца и възрастни по лесен и достъпен начин с дивия свят и грижата
за него.

сн. Unsplash

Кампанията „Зрънце любов“ вече 13 години
приканва хората да се потопят в пъстрия
свят на птиците. Училища и детски градини
се включиха в инициативата и тази година.

URBAN BIRDING

Кампанията се проведе изцяло онлайн и бе
анонсирана основно през социалните мрежи
– фейсбук и интернет страницата на БДЗП.
Посланието за нея достигна до повече от 14
000 последователи на БДЗП във фейсбук. В резултат от нея успяхме да привлечем 163 нови
наблюдатели и ползватели на платформата
SmartBirds Pro от 66 населени места в страната. По време на кампанията бяха въведени
5527 нови записа в системата за наблюдения
на птици от общо 198 вида.

©Ирина Матеева

Кампанията Urban Birding организирахме за
пръв път през пролетта на 2020 г. в периода
на най-тежките ограничителни мерки по време на пандемията от COVID-19. Целта ни бе да
насърчим хората да наблюдават птици от
дома си, да ги записват и споделят чрез мобилното приложение SmartBirds Pro. Това, от една
страна разнообрази ежедневието на хората,
поставени в извънредна стресова ситуация, а
от друга – ги насърчи да научат повече за птиците и да събират данни за тях в населените
места.

БДЗП ОНЛАЙН

Основният комуникационен канал на БДЗП е уебсайтът birds.bg, в който
публикуваме подробна информация за дейностите ни. През 2020 г. работихме върху обновяването му и вече имаме съвременен, добре изглеждащ
и лесен за навигация уебсайт, в който поддръжниците ни могат открият
всичко, което ги интересува за организацията ни. За 2020 г. 100 000
души са посетили birds.bg.
От социалните мрежи Facebook, Instagram и YouTube са трите канала,
които използваме за бърза комуникация с аудиторията ни и които печелят все повече популярност. От 2020 г. започнахме да посвещаваме
всеки месец в Instagram на различна тема, която се илюстрира с красиви
снимки и любопитни текстове, предоставящи нови знания за птиците .

ДЕЙНОСТИТЕ НА БДЗП СЕ ПОДПОМАГАТ ОТ:
Дейностите, които извършихме през
2020 г., бяха подкрепени от следните
организации и хора:
Европейска Съюз, Програма LIFE
Кралско дружество за защита на птиците –
Великобритания (RSPB)
BirdLife International

Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо
пространство
Endangered Landscapes Programme
Withley Fund for Nature
Фондация Левентис
Rewilding Europe
Фондация “По-диви Родопи”
Lush
Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF)
AEWA

Woodland park
Swiss Ornithological Institute
CAF America
Българска фондация „Биоразнообразие“
Барбара Крос и Майкъл Робъртс
Винарна Братанови
„Булфелд“ ООД
UK ONLINE GIVING FOUNDATION
Приятели на БДЗП-Великобритания
Всички дарители в кампаниите ни през 2020 г.:
„Гора за орела“, „Дом за царския орел“ и „Подкрепи
БАРС - най-добрият приятел на птиците“

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

© Светослав Спасов

Sigrid Rausing Trust
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

БАЛАНС към 31 декември 2020 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

3, 13

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

4

- 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)

(хил. лв.)

(хил. лв.)

26

39

5

13

31

52

3,593
3,481
112
253

2,708
2,587
121
155

-

-

3,846

2,863

10
14
24
3,901

10
35
45
2,960

54

54

15

17

69

71

2

1

2

1

-

-

1,337
9
1,328
1,339

884
9
875
885

12
1,275
1,287
2,695
86
6,682

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

2

Общо за група II:
ІІІ.Дългосрочни финансови активи
1.Акции и дялове в предприятия от група
2.Предоставени заеми на предприятия от група

31.12.2019

1

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

31.12.2020

5

6

БАЛАНС
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
(Продължение)
ПАСИВ

Бележки

31.12.2020

(хил. лв.)
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
І.Записан капитал
1.Общи резерви
Общо за раздел А:

7

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.:

8

- 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)

9

31.12.2019

(хил. лв.)

131
1,547
1,678

131
1,195
1,326

5
5
104
104
60
60
25
25
19
19
109
109
-

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

4,895
4,895
6,682

6,445
6,445
7,828

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31.12.2020Г.

Бележки
РАЗХОДИ

2020

2019

(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

2

4

2
-

-

3

4

3
5
22
5

4
4
19
4

22

19

2
20
27

23

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

12

27

23

3
3
20
26
1
1
1
27

1
4
17
22
1
1
1
23

-

-

27

23

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ от НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31.12.2020 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

2020

2019

(хил. лв.)

(хил. лв.)

1,742
92
1,834

1,938
76
2,014

14

7

9
23

8
15

ІІІ. Извънредни разходи

-

-

ІV. Загуба от стопанска дейност

-

-

1,857

2,029

352

387

2,209

2,416

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
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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ (Продължение)
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31.12.2020 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

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)

Бележки

11

2020

2019

(хил. лв.)

(хил. лв.)

2,181
1
2
2,184

2,377
6
6
2
2,391

-

-

5

6

5

6

20
2,209

19
2,416

2,209

2,416

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31.12.2020Г.

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

2020

2019

(хил. лв.)

(хил. лв.)

3,902

1,917

1,722
1
2
4
1,729

4,553
6
6
6
15
4,586

(519)
(230)
(22)
(2,076)
(1,544)
(2,626)
4,391

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

47
47
1,287
(2,615)

25
25
3,902
1,985

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31.12.2020Г.

Показатели

Основен
капитал

А

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

Общи

Други

1

Резерв от
последващи
оценки на
активи и
пасиви
2

Общо
собствен
капитал

резерви
3

резерви
4

5

(хил. лв.)

(хил. лв.)

(хил. лв.)

(хил. лв.)

(хил. лв.)

131

131

РЕЗЕРВИ
Целеви

-

-

1,195

1,326

-

-

352

352

-

-

1,547

1,678

ПОДКРЕПЕТЕ
НАШАТА РАБОТА

СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА БДЗП
НАПРАВЕТЕ ДАРЕНИЕ

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

ПОСЕТЕТЕ ПРИРОДОЗАЩИТНИТЕ НИ ЦЕНТРОВЕ – „Източни Родопи“ в Маджарово и „Пода“
край Бургас.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ ВЪВ FACEBOOK и INSTAGRAM.

©Светослав Спасов

ДАРЕТЕ ВРЕМЕТО И ТРУДА СИ КАТО ДОБРОВОЛЦИ

