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1. ПРОБЛЕМАТИКА НА ЗВЕНОТО
1.1. Преглед на изпълнението на целите, оценка и анализ на постигнатите
резултати и на перспективите на звеното в съответствие с мисията и приоритетите
Ботаническата градина е специализирано звено с предмет на дейност поддръжка на
научноорганизирани и документирани колекции живи растения за нуждите на
природонаучното и природозащитното образование и експерименталната ботаника.
Обществената функция на градината е свързана с проблемите на проучване и опазване на
биологичното разнообразие и разпространяване на знания за него сред най-широки
обществени слоеве, с оглед изграждане на отношение към устойчивото стопанисване на
биоразнообразието. Цялостната дейност на Градината съответства на част от Мисията на
Българска академия на науките, «... да съдейства за умножаване на духовните и
материални ценности на нацията».
Колекциите от живи растения на Ботаническата градина при БАН са най-богати в
страната. Те наброяват над 4500 таксона и историята им датира от над 100 години.
Сбирката от тропически и субтропически растения, включваща около 3000 таксона, е найбогата на Балканите и на много добро средно световно ниво по богатство. Демонстрира
разнообразието от жизнени форми и приспособления към разнообразни екологични
условия, както и редица хранителни, тонизиращи и лекарствени полезни растения.
Достойнство е присъствието в нея на някои от най-древните видове и групи растения, като
цикасовите. Дендрологичната колекция на открито наброява над 1050 таксона. Значителна
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част от този колекционен фонд е в разсадници и маточници и е недостъпна за
посетителите. В единственият парков участък – Експозиционен комплекс “Азия” се
отглеждат 375 дървесни и храстови азиатски вида, като много от тях са вече над 25
годишни и редица интересни видове цъфтят и плодоносят. Тематичните сбирки към
момента са от рози, люляци, лигуструми, тревисти растения (малка сбирка от цветя, някои
лечебни и български видове).
Проблемите със собствеността на територията на Ботаническата градина и
недостатъчната численост на персонала препятстват пълноценното развитие на звеното.
Целите в настоящия период са за продължаване на рутинната поддръжка на колекциите, с
подобряване на устройството на отделни части от откритите площи на градината и
продължаване на популяризаторската дейност. Специалистите ни са търсени като
експерти в областта на българската флора и опазването и, декоративните растения и
растителност, използвани от човека екзотични видове и др.
През 2017 г. продължи рутинната поддръжка на съществуващите колекции и
експозиции.
1.2. Изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните
изследвания 2017-2030. Извършвани дейности и постигнати резултати.
Ролята на Ботаническата градина, като институция, съхраняваща богати колекции
колекции от живи растения, е преди всичко в услуга на гражданите и образованието и,
като партниращо звено, в научно-приложни дейности. Сферите на изследвания, в които
работим, са свързани с растителното биоразнообразие на България, интродукцията на
растения и растителните ресурси..
Постигане на устойчиво развитие, рационално и ефективно използване на
природните ресурси. По проект „Конспект на висшата флора на България“, през
годината са установени и публикувани нови данни за флората на България.
Установени са нови естествено разпространени видове, нови находища на редки и
защитени видове. Работено и по актуалната тема за чуждоземните видове и особено
за такива с инвазивни възможности, като са публикувани данни за съвременното
състояние новоустановени и натурализирани чуждоземни видове растения. По
трансграничен проект „ORCHIS – orchids researches, conservation and habitats in
Strandzha”, CB005.1.12.025, BG-TR-CBC/025 са събрани нови данни за Салеповите
растения в Странджа планина.
Повишаване на социалната роля и значимост на научните изследвания.
Информационно, експертно и оперативно обслужване на българската държава
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и общество. В рамките на компетенциите си, при необходимост, специалистите
извършват експертна дейност в полза на държавни, обществени и международни
институции. През годината сме участвали с 2 представители в работата на
междуведомствена координационна работна група за генетични ресурси (към
МОСВ). Направено предложение за защита на новооткрито находище на редкия
реликтен вид персийска поветица (Convolvulus persicus) на плажа на кв. Аспарухово,
Варна.
Укрепване на връзките между институциите за образование и реалния
сектор. Качествено и конкурентноспособно обучение.
Експозициите на Градината и организираните изложби са свързани с
качественото обучение в областта на природата и опазването и. Ние подпомагаме
обучението на ученици, както и студенти от няколко български ВУЗ-а. През
годината по искане на учебни заведения бяха подготвени специализирани беседи по
отделни теми, изнесени пред временни експозиции, илюстриращи тематиката.

1.3. Полза/ефект за обществото от извършваните дейности
Ползите за обществото от дейността на Ботаническата градина при БАН са
многостранни.
Най-богатите в страната живи колекции, в които се отглеждат средно 1 на всеки 100
срещащи се в света видове, са депо на генетичен материал, достъпен при необходимост за
научни и научно-приложни изследвания и дейности, както и база за обучение и
популяризация на знания. Градината, с колекциите си, провежданите мероприятия,
беседите за организирани групи, публикации на специалисти, участия в предавания по
телевизии и радиа, провеждани практически занятия на студенти, консултации и др.,
изпълнява обществената си функция и е в полза на специалисти, хиляди учащи се и
граждани. Тя е мястото в България, където най-добре може да се наблюдават
характеристиките на тропическите и субтропически растения. През 2017 г. посетителите
са малко над 6200, в това число студенти от 5 ВУЗ-а.
Извършваните изследвания в областта на биоразнообразието на страната (макар и
ограничени), са принос към повишаване на знанията за биоразнообразието и опазването
му, включително във връзка с Глобалната стратегия за опазване на растенията, Директива
92/43 на ЕИО и Бернската конвенция. В тази връзка е и участието на представители от
Ботаническата градина в експертни комисии и работни групи към МОСВ и
Международния съюз за защита на природата.
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Градината е част от зелената зона на столицата. Като такава има роля в екологичния
баланс на София и осигурява екокоридор между Витоша и града. Парковата територия и
откритата за посетители част на оранжериите имат рекреационно значение.
Територията на Градината се използва от учени и докторанти в областта на
природните науки и ландшафтната архитектура, за провеждане на наблюдения и
експерименти (в последните 5 години във връзка с борба с климатичните промени и
инвазивните растителни видове).

1.4. Взаимоотношения с други институции.
Извършваният от Градината международен обмен на семена и растителни материали
ни свързва с над 474 институции (ботанически градини, арборетуми, семенни лаборатории
и др.) от 78 страни. Традиционно в тази връзка към нас се обръщат изследователи от
институти и ВУЗ-ве, нуждаещи се от семена от различни видове за своите изследвания.
В страната регулярно контактуваме с МОСВ, преимуществено във връзка с
изпълнението на задълженията на страната към Конвенцията по международната търговия
със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), но също така и Конвенцията за
биологичното разнообразие, включително Глобалната стратегия за опазване на
растенията, Протоколът от Нагоя и инвазивните растителни видове.
Провеждането на занятия на студенти от специалности, свързани с биология,
ландшафтна архитектура, фармация, агрономство и др., както и на ученици от
специализирани средни училища е ежегодна практика.

1.5. Общонационални дейности, обслужващи държавата.
1.5.1. Практически дейности, свързани с работата на национални институции
Към

Градината,

по

задълженията

на

страната

съгласно

Конвенцията

за

международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), е
изграден Национален спасителен център за растения. Градината има представители в
националния Научно-консултативен съвет по прилагане на конвенцията и в Националния
консултативен съвет по Протокола от Нагоя, както и в работни групи на МОСВ по
проблемите на мрежата НАТУРА 2000 в страната.

Ботаническа градина
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2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА И ДРУГА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2017 Г.
2. 1. Научно постижение
Открити и публикувани са нови за флората на страната висши растения.
Понтийският вид Trinia multicaulis е реликт от Кредния период. Установен е в находища в
Североизточна България и Дунавската равнина, всички рефугиуми на степна флора,
включени в защитени зони по Директивата за местообитанията в Европа и Важни места за
растенията. С находище в Славянка пл. е потвърдено разпространението в България на
средиземноморския вид Silene colorata. Новоустановени за флората на България
чуждоземни видове са следните декоративни растения: Oenothera speciosa (красива
пупалка), Stachys byzantinа (византийски ранилист, агнешки ушички) и китайския вид
тлъстига Sedum sarmentosum. Понастоящем те са със статут на случайни (casual), но
поведението им и разпространението в страната следва да се проследява. Два чуждоземни
вида, използвани в горски култури, са регистрирани като натурализирани в страната.
Морският бор (Pinus pynaster) показва инвазивни свойства на пясъчни субстрати по
Черноморското крайбрежие и е заплаха за дюнните местообитания. Европейската
лиственища (Larix decidua) е установена като натурализирана в Средните Родопи. (доц. др А. Петрова, в рамките на проект „Конспект на висшата флора на България“, за 3 от
видовете публикациите са в съавторство).

Фиг. 1. Нов вид за флората на България - Trinia multicaulis. A. Хабитус; Б. Степното
местообитание на вида в Натура зона Кабиюшка могила.

2.2. Научно-приложно постижение
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През годината е извършена обемна работа по инвентаризация и паралелно
пресаждане, при част от образците и с подмладяване, на една от големите сбирки в отдел
„Тропически растения“ – тази на семейство Змиярникови (Araceae). Най-голямо е
разнообразието им в тропиците на Новия свят, но представители се срещат и в тропиците
на Стария свят и северната умерена зона. Едроразмерните растения от родовете Монстера,
Антуриум,

Филодендрон,

Монтричардия

са

характерни

за

местообитанията

в

тропическите райони. Семейството е със 107 рода и над 3700 вида, сред тях ядливи,
лекарствени и много декоративни. Нашата сбирка наброява 27 рода (25 % родова
представеност), 151 образеца от 117 таксона. Най-голямо е разнообразието при родовете
Антуриум и Филодендрон.

Фиг. 2. Част от антуриумите в сбирката на семейство Змиярникови (Araceae)
2.3. Отчет за дейността по създаване и поддържане на колекциите
През 2017 г. продължи поддържането и обогатяването на съществуващите колекции
и експозиции, в рамките на проект „Създаване на национални научноорганизирани
колекции от живи растения″ (по бюджетна субсидия).
При най-богатите колекции от тропически и субтропически растения, броят на
новите образци е малко над 40. По-интересни от образците, получени по линия на
международния обмен са кактусите Echinocereus pentalophus, Sulcorebutia dorana,
Weingartia

frey-juckeri,

Matucana

paucicostata,

M.

aureiflora,

Turbinicarpus

pseudomacrochele, страстоцветът Passiflora mollissima, бегониите Begonia aconitifolia и B.
digitatа. Като дарение сме получили 4 нови вида тиландсии (Tillandsia ionantha, T.
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flabellatа и др.), постъпили са и 4 нови образци орхидеи, сред които Kefersteinia andreettae
e от нов за сбирката ни род, продължително цъфтящата венерина пантофка Paphiopedilum
aff. glaucophyllum е от нова за сбирката секция.
В резултат на регулярна дейност по размножаването на образци, представени с
единични бройки, са размножени над 20 такива образеца. Сред тях са представители на
богатите ни сбирките от сукуленти, орхидеи, и др.
Бяха извършени текущите рутинни дейности по поддръжка на растенията в
оранжериите в добро състояние, с хиляди пресадени растения, в това число и няколко от
най-едроразмерните. Продължи практиката с изнасяне на лятно лагеруване на част от
растенията. При цитрусововитe, които са от голям интерес за посетителите, съчетаването с
регулярно торене, позволи образуването на цветове и плодове при много от тях и през
2017 г. През годината интересните цъфтяли растения в сектора са видовете с оригинални
цветове Mackaya bella, Dombeya ʹSeminoleʹ, Sprekelia formossisima; орхидеите Arpophyllum
giganteum, хибридна Stanhopea, сортове на Tibouchina grandifolia. Цъфтяха и плодоносиха
и известни тропически и субтропически видове като манго, пахира (Mangifera indica,
Pachira aquatica), стрелициите Strelitzia regine и S. angusta,

маслината Olea europea,

фейхоата Acca sellovvianа, и много други.
При дендрологичните колекции нови попълнения по линия на международния
обмен, никнали през 2017 г. са красиво цъфтящата Davidia involucratа, Acer velutinum,
Carya cordiformis, C. ovata, Corylopsis spicata, и др. Нови попълнения в колекциите,
постъпили чрез закупуване са декоративните сортове на нокът (Lonicera japonica
ʹPurpureaʹ), форзиция (Forsithia ʹGold Rauhʹ), хвойна (Juniperus ʹOld Goldʹ). По вегетативен
път (с пресаждане или от резници) в колекционния фонд са привлечени интересни видове
и сортове иглолистни (Juniperus sabina от естествено находище в България, Chamaecyparis
lawsoniana ′Glauca Lombersii′, Juniperus horizontalis ′Ice Blue′ и др.). Размножени са и 10
нови сорта рози: ʹNew Dawnʹ, ʹFor your onlyʹ, Valentin hiertʹ, ʹWilliams Shakespeareʹ,
ʹBirthaday Girlʹ, ʹZichfield angelʹ, ʹCrown princess Margaretaʹ, ʹGlorianaʹ, ʹNoble Anthonyʹ, ʹHot
chocoletʹ.
На постоянно място в зелените площи във входната част на Ботаническата градина
са засадени 39 бр. фиданки от 25 образеца дървета и храсти: дланелистни явори (Acer
nikoense, Acer cissifolium, Acer japonicum и два сорта на Acer palmatum), декоративни
предствители на кипарисовите (X Cupressocyparis leylandii ʹVariegataʹ, Libocedrus decurens
ʹVariegataʹ, Juniperus scopulorum ʹSky rocketʹ и др.), красиви вейгели и спиреи и др.
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От работниците в сектора се извършва основната работа по поддръжка на
територията. Поради продължителните валежи и недостатъчния брой теренни работници,
голяма част от ЕК „Азия“ и част от останалите затревени площи останаха неокосени.
При тематичните колекции основна за годината бе поддръжката на розариума и
цветните групи и петна във входната зона на Градината. В Розариума се извьршиха
всички рутинни отгледни грижи през вегетацията, но за поредна година rпроблемите с
работника попречиха за засаждането на нови растения на мястото на отпадналите.
Регулярно се извършваше и необходимата агрогехническа поддръжка на участъците с във
входната зона на Градината, скалния кът и лехите при административната сграда, зоната с
билки и лекарствени растения до Розариума. Има допълнения с нови образци в лехите с
житни растения (Pennisetum setaceum ʹRubrumʹ, Stipa ʹPony Tailsʹ), хости, засадени са нови
маргаритки, книфофии, анемонета и др. Допълнен е и участъкът с билки (с божури,
змийско мляко, хвойна, хмел, валериана и др.).
Има постъпили нови образци в групите с които се работи (рози, люляци,
многогодишни тревисти растения и др.), както по линия на международния обмен, така и
от закупуване. По интересни сортове и видове растения от размножените през тази година
са 3 вида едногодишни цветя от род Циния (Zinnia haageana, Z. peruviana ′Bonita Yellow′,
Z. elegans ′Alba′), Leucanthemum x supurbum ʹDwarf Snow Ladyʹ; Leucanthemum x supurbum
ʹSnowdriftʹ, Hakenechloa macra; Dianthus ʹDencing Geishaʹ, Armeria maritima ʹArmada Deep
roseʹ и др.
През годината, при 5 акции са работили доброволци от различни организации.
По документацията на колекциите, през 2017 г. при оранжерийните колекции бе
извършена инвентаризация на една от големите сбирки на семейства – на Змиярниковите
растения (Araceae), с над 150 образеца от 27 рода. Паралелно с инвентаризацията
колекцията бе почти изцяло пресадена, с подновяване на образците на лианите (основно
от род филодендрон) и допълнителни размножавания, където бе необходимо. Извършени
бяха инвентаризации и на сбирките от сем. Марантови (Marantaceae), Чаеви (Theacea),
род Обички, фуксии (Fuchsia). При всички тях е извършена проверка по отношение
правилността на названията, таксономичната принадлежност (образците от родовете
Cleyеra и Eurya, отнасяни доскоро в сем Чаеви, съгласно съвременните виждания са
отнесени към сем. Pentaphylacaceae). Много от образците са заснети и информацията е в
електронни папки.
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При дендрологичните колекции са инвентаризирани два от секторите в ЕК „Азия“ и
един сектор на старите разсадници, които са в ролята на маточници. При тематичните е
направена ежегодната инвентаризация на розите и люляците.
Конкретните данни по групи инвентаризирани растения са в отчетите на секторите.
Обобщените числени данни за инвентаризациите през 2017 г. са следните:
Бр. образци

Бр. таксони

Бр.
екземпляри

Тропически (семейства Змиярникови,
Марантови, Чаеви, род Обички)

246

191

632

Дендрологични (сектори „Япония“ и
„Средна Азия“, парцел 1 на лехите)

211

180

718

Тематични (рози, люляци)

255

246

997

712

617

2347

Група

Общо за трите сектора

През годината са излезли от печат 11 научни публикации 5 от тях са с Импакт
фактор. През 2017 г. са установени цитирания на публикации с авторство/съавторство на
учени и специалисти от Ботаническата градина в 72 научни публикации, от тях 60 са в
международни издания.
Ботаническа градина

3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Свързано е основно с участие в международната система за обмен на семена и
други материали чрез индексите на семена. Материалите от обмена се използват за
попълване на живите колекции и за научни изследвания. През 2017 г. имаме установени
контакти с нови 12 ботанически градини от Франция, Русия, Испания, Италия, Канада,
Белгия, Унгария, Великобритания.
По изпратения в края на 2016 г. Индекс на семената за обмен (Index seminum 2016,
№ 39) са получени 69 заявки за семена. От 110 позиции са поискани семенни образци от
98 позиции. Изпратени са 69 пратки, общо с 439 порции семена. Най-голям бе интересът
към образците от природата.
За годината ние сме получили индекси от 121 градини и арборетуми. Заявили сме
образци от 80 от тях (заявени 667 образеца). До края на 2017 г. сме получили отговор на
54 от заявките, като сме получили 430 семенни образци.
Градината партнира с 2 участника в проект „Устойчиво използване и оптимизиране
продуктивността

на

ароматни

и

медицински

растения

чрез

конвеционални

и

биотехнологични методи на култивиране“ между БАН и националния изследователски
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център на Египет (2016-2019). Водещ партньор в България е Института по органична
химия с център по фитохимия.
Ботаническа градина

4.

УЧАСТИЕ

В

ПОДГОТОВКАТА

НА

СПЕЦИАЛИСТИ,

ОБРАЗОВАТЕЛНА

И

ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА РОЛЯ

Популяризаторската дейност е основна за нас. Осъществява се основно в рамките на
проект „Разпространение на знания за растителния свят и опазването му” (с
бюджетно финансиране). През изминалата година активността ни в тази област бе добра.
Проведени бяха 8 мероприятия в градината – изложби, „Срещи с растенията”, с
представени 8 тематични експозиции и са изнесени 10 беседи по време на събития, както
и 3 демонстрации. Календарът бе сравнително равномерен. Броят на посетителите е малко
над 6200 души, от тях около 2350 деца и ученици. През 2017 г. в Градината са проведени
66 беседи пред ученици, студенти и други посетители.
Традиционно, най-посетени бяха изложбата за Салепови и Цветница, следвани от
тази за семейства Пиренови в сезона на цъфтеж на азациите.

Фиг. 3. Част от експозицията за Орхидеите, 04-12. 03.2017 г.
За Есенните срещи с растенията (12-21 октомври) бе избрана новата за нас тематика
„С благодарност към дарителите“. Образците получени извън рутинния за Ботаническите
градини обмен чрез индекси са над 15 %. Сред тях са: получени/дарени от други градини
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или институции и такива, дарени от различни физически лица. Тези образците обикновено
са живи растения или резници и вероятността да оцелеят е висока. Често това са редки
видове или декоративни сортове, за които вегетативното размножаване е основно.
Поглеждайки назад в наличната документация на колекциите, дарени образци са
постъпвали през всички периоди. Те са израз на споделения интерес и любов към
растенията от много хора, но и на оценка на обществената роля на Ботаническата градина
на БАН.
Освен в експозицията, тематиката бе проследена и на цялата площ на оранжериите,
както и на открито, където бяха представени образци от сбирката ни от японски
дланелистни явори, изградена и с много дарения на калеми за облагородяване от частни
лица и градински центрове. Дарените растения бяха представени с етикети с изобразен
символ на даряването на растение. Изготвен бе и списък с имената на дарителите.

Фиг. 4. Част от експозицията „С благодарност към дарителите“, есен 2017 г.
Отново бе представена и експозицията „Род Пипер“ или „Чушката люта”, през
септември. Експозицията бе резултат на 5- годишно събиране на сбирката, бяха
представени сортове от 5-те най разспространени вида. По интересни бяха:
• от Capsicum annum: ʹHungarian Wax Hotʹ (восьчна чушка), ʹJalapenoʹ (халапеньо), ʹCayenneʹ
(кайенска чили), ʹYellow Peruʹ (жьлто перу), ʹBulgarian Carotʹ (бьлгарски морков),
• от C. baccatum (дивото чили): ʹStarfishʹ,
• от C. chinensis: ʹBrasilian Hot Bonnetʹ, ʹRed Habaneroʹ, ʹSnow Whiteʹ, ʹTrinidat Scorpionʹ;
• от C. frutescens: ʹTimi Tanioaʹ, ʹHot Puninaʹ, ʹZimbabwe Birdzeyeʹ (пири пири);
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• от C. pubescens: ʹManzano Amariloʹ.

Бяха проведени и Пролетни срещи с растенията (20-23 април), с експозиция за
Цветните растения; традиционните „Азбука с растенията“ (17.05–04.06); и „Растенията в
Коледната символика“ (12.12. 2017 – 05.01. 2018). Подредена бе и експозиция за Билките
във връзка с Еньовден. По време на различните събития са изнесени 8 беседи и проведени
3 демонстрации.

Фиг. 5. Демонстрация във връзка с присадките при растенията. Април 2017 г.
През месец май бяхме поканени за участие в събитието „Цветни дни“ в РИНГ МОЛ,
където представихме малка експозиция от древните цикасови растения и палми.
Образователната роля на градината е свързана и с провеждането на практически
занятия на студенти на наша територия. Колекциите са база за обучение на студенти от
Софийски университет, Лесотехнически университет и Тракийския университет, по
курсовете по Ботаника, Екология, Дендрология и Цветарство. Пред 2017 г. в Градината се
проведоха и отделни дни от учебната практика на ученици от Гимназията по архитектура,
строителство и геодезия, както и отделни практически занятия на студентите чуждоезично
обучение на Фармацевтичния факултет на МУ в София..
Сътрудничеството на специалисти от Градината със специализирани в областта на
градинарството и цветарството списания и вестници има за резултат публикувани 3
тематични брошури. Специалисти от градината са участвали в 15 информационни и
образователни телевизионни и радио програми по БНТ, БНР, БТВ, Агро ТВ, Канал 3,
както и бюлетини на агенции БТА, „Фокус“, БГНЕС.
Във Фейсбук страницата на Ботаническата градина периодично се качваха
материали и снимки, свързани с текущата дейност на Градината, с цъфтежа на растенията
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в момента и отговори на отправени към градината въпроси, свързани с растенията и
тяхното отглеждане. В резултат на дейността, досега Градината има над 8355 приятели от
България и още 44 страни.
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7. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ЗВЕНОТО
Стопанската дейност на Ботаническата градина се осъществява в голяма степен с
приходите от входни такси на посетителите и с продажбата на растения. Тъй като
колекциите съдържат множество растения, които са слабо разпространени в страната, тези
продажби са не само източник на приходи, но и изпълняват традиционната за
ботаническите градини функция за популяризиране и въвеждане в култура на нови и
редки декоративни растения.
През 2017 година приходите от стопанска дейност са 62571 лв. (брутни) или 57 915
лв. нетни, след превеждане на отчисленията за партида „Развитие”. Приходите ни са с
10254 лв. (нетно) по-малки от тези през 2016 г.
6.2. Отдаване под наем на помещения и материална база
Приходите ни от наем на земя (от поставена мобилна антена на М-тел) са 9 600 лв.
(4 944 лв. – нетни след превеждане на отчисления за партида „Развитие).
6.3. Сведения за друга стопанска дейност
Приходите от входни такси са 13 498 лв. Остатъкът от приходите е от продажба на
растения – 30 306 лв., приходи от услуги (беседи, такси за заснимане на аудиоматериали и
др.) – 8 825 лв. Приходите по отделни пера са съпоставими с приходите от 2016 г., като се
наблюдава намаление в приходите от услуги и сходни и малко намаление при приходите
от входни такси. Общо собствените ни приходи от стопанска дейност са 9 % от всички
приходи (11,5 % за 2016 г.; 10,5% за 2015 г.).
През годината са произведени (заведени) за продан, продадени и бракувани, както
следва:
сектор

Произведени
през 2017 г.

Тропически колекции
Дендрологични колекции
Тематични колекции
Общо:

Продадени
през 2017 г.

Бракувани
през 2017 г.

Налични
в
края на 2017 г.

6760

6675

2

1829

495

478

81

1329

346
7601

528
7681

16
99

369
3527
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Налице е намаление на броя продадени растения с 3,4 %, дължащо се на намаление с
20 % при дървесно-храстови растения, както и незначително намаление тропическите,
докато при растенията от сектор „Тематични“ е налице увеличение до нивото от 2015 г.
Делът на продажбите на оранжерийни растения е 87 %.
Лошото състояние на материалната база и липсата на цялостна ограда продължава
да затруднява работата ни. Със собствени средства през годината бе извършен ремонт на
отоплителната инсталация в басейните с топлолюбиви водни растения (1751 лв). След
щетите от бурен вятър в края на ноември 2015 г., и през тази година бяха уплътнени много
стъкла в оранжериите, особено на оранжерии № 5 и 6, в които се отглеждат топлолюбиви
растения, а имахме много пробиви при предходни аварии при ураганни ветрове. При два
случая на ураганни ветрове през ноември-декември имаше пробиви от по няколко стъкла,
които бяха своевременно отстранявани с наши сили и средства. От огнярите бе извършена
и текуща профилактика на парните котли. Бе извършен ремонт на 2 помещения в
административната сграда (3907 лв.). Извършихме и текущи ремонти на трактора,
косачката, малка механизация, водни помпи, лекия автомобил и др. Бе извършено
пребоядисване на входната врата на Градината, пейки и др.
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7. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ ПРЕЗ 2017 Г.
През годината в приходната част на бюджета на БГ са постъпили 698 184 лв.
Бюджетната субсидия е 635 375 лв. Собствените ни приходи за 2017 г. са 62 809 (нетни-58
152 лв.) лв., което е 9 % от общия бюджет за годината. От собствените приходи най-голям
е делът на продажби на услуги и продукция – продажби на растения 30 306 лв.; следват
приходите от услуги – 8 825 лв.; билети – 13 448 лв. и други 312 лв. Реализирани са
приходи от наем на земя и имущество– 9 600 лв. (от тях нетните приходи са 4 944 лв., след
превеждане на отчисленията за партида „Развитие”). Постъпило е застрахователно
обезщетение в размер на 238 лв.
Разходите са 708 149 лв. Най-голям е делът на разходите за газьол за отопление на
оранжериите – 263 220 лв. (37 %). Абсолютната им стойност за годината е по-голяма с 44
484 лв., в сравнение с тази за 2016 г., което се обяснява с много студеното начало на
годината и увеличаването на цената на горивото. Относителният им дял е малко по-висок
в сравнение с 2016 г.
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Следват разходите за заплати (272 817 лв.) и др. възнаграждения и плащания на
персонала (9 526 лв.), осигуровки (социални, здравни осигуровки за сметка на
работодателя) – 51 249 лв. (общо 47 %).
Разходите за ел. енергия са 27 180 лв. (4 %), сума е по-висока от предходната
година (обяснимо предвид студеното начало на годината).
Общо делът на гореизложените разходи в бюджета е 88 % - процент, по-висок от
предходната година (86 %). 12 % е делът на разходите за всички останали средства,
материали и дейности.
Сред разходите за текуща дейност най-значими са разходите за охрана – 30 550 лв.
Те са част от разходите за външни услуги, чиято обща стойност е 47 056 лв. Разходите за
материали са 21 091 лв. Разходите за текущи ремонти са 6 785 лв.; за командировки в
страната – 200 лв.; за гориво за автомобилите, малката механизация и смазочни материали
– 2 738 лв.; за работно облекло – 1 101 лв.; за данъци и такси – 3 870 лв., за застраховки 515 лв.
Закупени са 1 компютър (515 лв.) и програмен продукт (232 лв.).
Преходният остатък за следващата година е 90 205 лв. и включва суми от договори,
неусвоени дарения и собствени приходи.
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11. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
БГ – Ботаническа градина
ЕК „Азия”– Експозиционен комплекс „Азия”
ИБЕИ – Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
МА – Медицинска академия
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