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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
най-богата 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
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растения, като цикасовите. Дендрологичната колекция на открито наброява над 1050
таксона. Значителна 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 2018 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. През годината са установени и докладвани или публикувани
нови данни за флората на страната. По актуалната тема за чуждоземните видове, в
градински центрове в района на Черноморското крайбрежие, е установено навлизане на
нови за страната плевелни видове (като съпътсващи вноса на декоративни растения).
При проучване на старите паркове (Враня, Кричим, Евксиновград и др.) е установено
самовъзобновяване на над 15 чуждоземни декоративни дървестни видове, като някои са
натурализирани, както и натурализация на декоративни тревисти растения. Част от
данните са вече публикувани или докладвани на научни форуми в страната и чужбина.
Установени и публикувани са и нови находища на редки и защитени видове,
както и нов за страната междувидов хибрид от семейство Салепови (орхидеи). По
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трансграничен проект „ORCHIS – orchids researches, conservation and habitats in
Strandzha”, CB005.1.12.025, BG-TR-CBC/025 са докладвани 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 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).
Укрепване на връзките между институциите за образование и реалния
сектор. Качествено и конкурентноспособно обучение.
Експозициите на Градината и организираните тематични изложби и събития 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 2019 г. бяха подготвени специализирани беседи по отделни теми, изнесени пред
временни експозиции, илюстриращи тематиката. Бяха проведени работилници и
занятия, свързани с растенията, за деца.

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 2018 г.
посетителите са малко над 8000, 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,
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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.
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 475 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
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националния Научно-консултативен съвет по прилагане на конвенцията и в
Националния консултативен съвет по Протокола от Нагоя.

Ботаническа градина

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА И ДРУГА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2018 Г.
2. 1. Научно постижение
По актуалната тема за навлизане на чуждоземните и инвазивни видове в местната
биота са установени данни за над 20 вида: съзнателно интродуцирани като
декоративни, плевелни видове, съпътстващи вноса на декоративни растения и др.

Фиг. 1. Навлизащи в естествени местообитания в Природен парк Сините камъни
атласки кедри (Cedrus atlantica).
При проучвания на исторически паркове (Врана, Кричим, Евксиновград), други
паркове, урбанизирани и естествени местообитания за пръв път е установено
самовъзобновяване на редица декоративни дървесни растения, чиято интродукция в
България е започнала в началото на 20-век или по-късно. Седем вида иглолистни
растения от родовете ела (Abies), кедър (Cedrus) и дугласка ела (Pseudotsuga) са
напълно натурализирани в страната, с по няколко популации, засега предимно в
урбанизирана среда. Атлаският кедър (Cedrus atlantica) успешно навлиза в природни
местообитания, включително в защитени територии и Натура зони, на места с много
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масово съмовъзобновяване. Сред натурализираните са и рядко или сравнително рядко
отглеждани у нас видове, които в други страни имат инвазивно поведение, като
Celastrus orbiculata, Viburnum rhytidophyllum. Като ранно регистриране може да се
класифирира установяването на самовъзобновяве при метасеквоя (Metasequoia
gliptostroboides), гинко (Gingko biloba), сапунено дърво (Sapindus mucorossi), райската
ябълка (Dyospyrus lotus) и др. Като плевелен вид, съпътстващ вноса на декоративни
растения, е установен и публикуван нов за страната американски вид млечка (Euphorbia
serpens) от секция Chamaecyce. (доц. д-р А. Петрова, в рамките на проект „Конспект на
висшата флора на България“, за част от видовете публикациите са в съавторство).

2.2. Научно-приложно постижение
През 2018 г. е извършена инвентаризация на сбирката от Бегониеви, което е едно
от десетте най-богати на таксони семейства. Тропическият род Бегония, с над 1800
вида, е на 6-то място по броя на видове сред цветните растения. Той е с най-голям брой
новоописани таксони през последните 2 десетилетия и се прогнозира описването на
още видове, особено от териториите на Бразилия и Индонезия. Обект на многостранни
изследвания

в

последните

години,

свързани

с

вътреродовата

класификация,

механизмите на еволюция, усвояване на светлината и др. Разпространението е
пантропическо. Отличава се с удивително разнообразие на форми и окраска. Много
видове са красиви, а и лесно хибридизират помежду си и има създадени над 10 000
декоративни сорта, цъфтящи и листно-декоративни.

Фиг. 2. Въвеждащата информация за бегониите (Begoniaceae)
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Нашата сбирка, инвентаризирана през 2018 г., наброява 136 образеца. Включва 49
вида, от 23 от 70-те секции на рода, включително от най-примитивните, възникнали на
Африканския континент. Сбирката е и сред най-богатите на създадени от човека
сортове – имаме над 70 сорта.
Бегониите бяха тема на традиционните „Есенни срещи с растенията“. В две
експозиции изложбата представи разнообразието на видове (по секции), както и
различни групи хибриди - цъфтящи и листно декоративни.

2.3. Отчет за дейността по създаване и поддържане на колекциите
През 2018 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 60. След ремонта на отоплението на водните басейни, през
годината лотосът (Nelumbo nucifera) цъфтя продължително и даде семена. От
образците, получени по линия на международния обмен преобадават сукулентите, сред
тях са никналите кактуси: Oreocereus doelzianus, O. pseudofossulatus, Matucana haynei
var. myriacantha. В богатата ни сбирка от бегонии, нов е Begonia luxurians. Като дарение
сме получили нови видове тиландсии, сред които впечатляващата Tillandsia
xerographica, Tillandsia baileyi, T. stricta ʹCotton Candyʹ и др. Новите образци орхидеи са
21, сред тях особено ценни са 3 вида от род Дендробиум, който е сред 10-най-големи в
света (Dendrobium jaintianum, D. lawesii, D. linguella), както и Cymbidium variegatum,
който е сред растенията, за които има най-стари сведения за използване като
декоративен. От Ботаническата градина в Букурещ получихме Pandanus veitchii –
характерен тропически вид от мангровите съобщества, който отдавна отсъстваше в
колекцията.
В резултат на регулярна дейност по размножаването на образци, представени с
единични бройки, са размножени над 15 такива образеца, като правило получени в
последните години с един малък екземпляр.
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,
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съчетаването с регулярно торене, позволи образуването на цветове и плодове при
много от тях и през 2018 г. Пресадени са отделни едроразмерни растения и висок
процент на растенията от много групи: азалии, кодиеуми, бромелии, папрати, орхидеи,
бегонии, геснериеви и мн. други. Резултат на регулярно торене е цъфтежа на много
типични тропически растения (цитрусови, стрелиции, маслини, какао, амарилисови,
тунбергии и мн. други). За пръв път цъфтяха Crinum asiaticum 'Purpureum', доста
орхидеи, сред тях най-едроцветния представител на род Bulbophyllym – бодливолистния
(Bulbophyllum echinolabium), продължително цъфтящия Dendrobium anosmum и др.

Фиг. 3. За първи път цъфтят: а. орхидеята Bulbophyllum echinolabium, найедроцветния представител на рода; б. Рядка декоративна форма на азиатския вид от
семейство Кокичеви Crinum asiaticum.
При дендрологичните колекции нови попълнения по линия на международния
обмен, никнали през 2018 г. са Sorbus bissetii, Sorbus vexans и 3 образци от род
Lagerstroemia. Има и отделни нови попълнения, постъпили по вегетативен път, чрез
закупуване или лични контакти: Vitex agnus-castus ʹLatifoliaʹ, Chilopsis linealis, Salix
integra ʹHakuro Nishikiʹ, Juniperus ʹMoon Glowʹ и др.
На постоянно място във входната зона на Градината са засадени 23 фиданки на 11
вида дървета и храсти, преобладаващо декоративни, но и китайският вид Heptacodium
miconioides – с много ограничено разпространение в природата, включен е в световния
Червен списък (категория уязвим). Като декоративен се отглежда по-често в Америка,
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където се счита за един от дървесните видове с най-ефектен изглед през зимата, поради
сребристата си кора. Засадени са и Chamaecytisus purpureus, Spiraea japonica ʹCrispaʹ,
средиземноморските Cistus laurifolius и Sparcium junceum.
От работниците в сектора се извършва основната работа по поддръжка на
територията. Продължителните валежи в началото на летния сезон, недостатъчния брой
теренни работници и липсата на механизатор на пълно работно време не позволиха да
се справим с поддръжката на ЕК „Азия“.
При тематичните колекции основна за годината бе поддръжката на розариума и
цветните групи и петна във входната зона на Градината. В Розариума, освен рутинните
отгледни грижи през вегетацията, на терен се засадиха размножените 80 бр. рози от 39
сорта, от които 9 са нови за колекцията.
Регулярно се извършваше и необходимата агрогехническа поддръжка на
участъците

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 (Miscanthus sinensis ʹStrictus', Poa
glauca), засадени са отделни нови образци при сложноцветните растения, ароматните
средиземноморски видове и др. Допълнен е и участъкът с билки (с котешка стъпка 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. При розите нови сортове са: ′Tess of the Duberwilles′, ′Ferdinant
Pichard′, ′Birthday Girl′, ′Hot Chokolate′ и др; при перенните растения: Leucanthemum x
supurbum ′La Spider′, Achilea х kellereri, Festuca gantierii ′Pic Carlit′, Miscanthus sinensis
′Strictus′ и др.
През годината, при 5 акции са работили доброволци от различни организации.
По документацията на колекциите, през 2018 г. при оранжерийните колекции бе
извършена инвентаризация на две от сбирките на семейства с по над 100 образеца.
Семейство Бегониеви (Begoniaceae) е с един от най-големите родове в света. Нашата
сбирка наброява 136 образеца, 131 таксона. От тях видовете са 49 (2,6 % от световното
разнообразие на рода). Сбирката на сем. Ананасови (Бромелиеви, Bromeliaceae)
наброява 132 заведени образци с 345 екземпляра. Броят родове е 21, от които единият е
хибриден. Таксоните са 126, от тях видовете са 91 (69 %). Това е едно от семействата с
висока родова представителност спрямо общия брой известни в света родове (41,2 %),
видовата е 2,6 %. По отношение на новите образци, забележимо е обогатяването при
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род Tillandsia, като от 23 образеца новите са 12, от тях 8 са дарени. Сбирката на
семейство Черничеви (Moraceae) наброява 2 рода, с 50 таксона, от 20 вида. (20 видa, 3
подвида и вариетети, 25 сортa, 8 неопределени), 57 образеца и 141 екземпляра.

Фиг. 4. Колекцията на семейство Ананасови (Бромелиеви)
При

дендрологичните

колекции

е

извършена

значителна

дейност

по

етикетирането са растенията от ЕК „Азия“ и са обобщени данните за родовете явор
(Acer) и магнолия (Magnolia). При тематичните е направена ежегодната инвентаризация
на розите и люляците, както и инвентаризация на част от островните групи и лехи с
перени, житни и ароматни растения във входната част на Градината.
Конкретните данни по групи инвентаризирани растения са в отчетите на
секторите. Обобщените числени данни за инвентаризациите през 2018 г. са следните:
Група

Бр. образци

Бр. таксони

Бр.
екземпляри

Тропически (семейства Бегониеви,
Бромериеви, Черничеви, Страстоцветни)

492

445

1184

Дланелистни явори (род Acer - частично)

64

62

263

Тематични (рози, люляци, лигуструм,
част от многогодишни цветя и ароматни
растения)

374

363

1439

930

870

2895

Общо за трите сектора
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През годината са излезли от печат 9 научни публикации, 1 от тях е с Импакт
фактор.

През

2018

г.

са

установени

137

цитирания

на

публикации

с

авторство/съавторство на учени и специалисти от Ботаническата градина. От тях 104 са
в издания, индексирани в Web of Science и/или Scopus .
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..
За годината ние сме получили индекси от 124 градини и арборетуми. Заявили
сме образци от 82 от тях (заявени 502 образеца). До края на 2018 г. сме получили
отговор на 50 от заявките, като сме получили 285 семенни образци.
В края на 2018 г. е подготвен нашият Индекс на семената за обмен (Index
seminum, Nr. 40/2018). Той включва 148 образеца, от тях 28 от ествествено
разпространени в България растения, останалите от живите колекции на Градината.
Същият ще бъде разпратен в началото на 2019 г.
Градината партнира в проект „Устойчиво използване и оптимизиране
продуктивността на ароматни и медицински растения чрез конвеционални и
биотехнологични методи на култивиране“ между БАН и националния изследователски
център на Египет (2016-2018). Водещ партньор в България е Института по органична
химия с център по фитохимия, откъдето е изготвен отчета по проекта.
Проведени са консултации на специиалисти от Ботаническата градина на
Университета в Скопие, Македония.
Ботаническа градина

4. УЧАСТИЕ

В

ПОДГОТОВКАТА

НА

СПЕЦИАЛИСТИ,

ОБРАЗОВАТЕЛНА

И

ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА РОЛЯ

Популяризаторската дейност е основна за нас. Осъществява се 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 изнесени 7 беседи по време на събития, както и
2 демонстрации. Календарът бе сравнително равномерен. Броят на посетителите е
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малко над 8000 души (с 25 % повече от 2017 г.). Допълнително радващото е, че за пръв
път от много години, повече от половината са деца и ученици. През 2018 г. в Градината
са проведени 79 лекции и беседи пред ученици, студенти и други посетители.
Традиционно, най-посетени бяха изложбите през зимния и пролетен сезон: за
Салепови и Цветница, следвани от тази за семейства Пиренови в сезона на цъфтеж на
азациите.
Пролетните срещи (21–28.04.), свързани и с Деня на Земята, бяха посветени на
древната група на папратите и близкородствените им групи растения. В почивните дни
бяха проведни и демонстрации за засаждане на дървесни видове.
На открито през юни бяха проведени и традиционните „Дни на розите и билките“,
които се съпътстваха с експозиция от лечебни тропически растения в оранжериите.
Едно от мероприята, проведено в Градината, „Празник на дивите цветя“ бе
свързано с традиционния Фестивал на дивите цветя в Родопите и

бе проведено

съвместно с 2 неправителствени организации: Екоорганизация „Родопи“ и Българска
Фондация Биоразнообразие и включваше творчески работилници и занимания с деца.

Фиг. 5. Творческа работилница с деца, част от „Фестивал на дивите цветя“
Отново бе представена и експозицията „Род Пипер“ или „Чушката люта”, през
септември. Експозицията бе резултат на 6-годишно събиране на сбирката. Бяха
представени сортове от 5-те най разпространени вида, сред тях някои от найпопулярните и люти чушки, нр.: от Capsicum annum: ʹHungarian Wax Hotʹ (восьчна
чушка), ʹCayenneʹ (кайенска чили),); от от C. chinensis: ʹRed Habaneroʹ, ʹTrinidat
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Scorpionʹ; от C. frutescens: ʹTimi Tanioaʹ, ʹHot Puninaʹ, ʹZimbabwe Birdzeyeʹ (пири пири) и
др.
На Есенните срещи с растенията (12–20 октомври) представихме експозиция за
един от най-големите родове растения в света – Бегониите. Подготовката за изложбата
бе акуратна, с набиране на много информация за съвременния обем и въвтреродовото
деление на рода; областите на съвременни изследвания; тенденциите в селекцията на
декоративни форми. Анализиран бе съставът на сбирката ни. Представени бяха 2
експозиции. Тази за естествените видове бе подредена по групи секции, които са
географски обособени по континенти. Съпътстваше се с обща информация за
семейството, отделни секции и видове, информация за интересни и уникални факти,
свързани със семейството. Експозицията за декоративните бегонии, представяше
всички основни групи цъфтящи и листно-декоративни видове и сортове.
Традиционно бяха проведени и „Азбука с растенията“ (14.05–04.06.) и
„Растенията в Коледната символика“ (12.12. –05.01).
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, Тракийския университет и Нов
български университет, по курсовете по Ботаника, Екология, Дендрология, Цветарство
и др. Пред 2018 г. в Градината отново 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. За пореден път колекциите бяха посетени и от участници в
курсове за преквалификация, за които бяха изнесени и специализирани беседи.
Публикувани са 2 научно-популярни тематични брошури. Специалисти от
градината са участвали в 9 информационни и образователни телевизионни и радио
програми по БНР, Канал 3, Агро ТВ, радио София, и са дали интервюта за отделни
публикации, предавания и бюлетини на агенция Фокус.
От началото на годината Ботаническа градина - БАН е и със собствена интернет
страница http://garden-bas.org. В нея ежемесечно е качвана информация за събития,
новини и др. Във Фейсбук страницата на Ботаническата градина периодично се качваха
материали и снимки: свързани с текущата дейност на Градината; с цъфтежа на
растенията в момента; отговори на отправени въпроси, свързани с растенията и тяхното
отглеждане, с продажбата на растения, за работното време и най-разнообразни въпроси
свързани с растенията по света. В резултат на дейноста най-посещавана за периода бе
публикацията ни за Сезонната ни разпродажба през м. август с над 16 000 посещения,
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следвана от тази за „Есенните срещи с растенията“ с 13 349 посещения. Общо
приятелите на Фейсбук страницата ни са се увеличили, като през 2018 г. техният брой
достигна 9144, а на последователите ни 9106, като те са от България и още 44 страни.
Ботаническа градина

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 2018 година приходите от стопанска дейност са 79213 лв. (брутни) или 77
102 лв. нетни, след превеждане на отчисленията за партида „Развитие”. Приходите ни
са с 19187 лв. (нетно) по-големи от тези през 2017 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 5 213
лв. (2 685 лв. – нетни след превеждане на отчисления за партида „Развитие).
6.3. Сведения за друга стопанска дейност
Приходите от входни такси са 18 573 лв. Остатъкът от приходите е от продажба
на растения – 37 706 лв., книги – 60 лв., приходи от услуги (беседи, такси за заснимане
на аудиоматериали и др.) – 18 006 лв. Приходите по отделни пера са съпоставими с
приходите от 2017 г., като се наблюдава увеличение в приходите от услуги и сходни и
приходите от входни такси. Общо собствените ни приходи от стопанска дейност са 10
% от всички приходи (9 % за 2017 г.; 11,5% за 2016 г.).
През годината са произведени (заведени) за продан, продадени и бракувани,
както следва:
сектор

Произведени
през 2018 г.

Тропически колекции
Дендрологични колекции
Тематични колекции
Общо:

Продадени
през 2018 г.

Бракувани
през 2018 г.

Налични
в
края на 2018 г.

6451

7062

25

1193

363

513

0

1179

481
7295

557
8132

0
25

293
2665
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Налице е увеличение на броя продадени растения с 5,9 %, като увеличение има
във всички групи растения. Делът на продажбите на оранжерийни растения е 87 %.
Лошото състояние на материалната база и липсата на цялостна ограда
продължава да затруднява работата ни. През годината, след обилните валежи в
началото на лятото, протекоха покривите на 2 от сградите. Бе извършен авариен ремонт
на части от покривите на административната сграда и сградата при оранжериите (обща
стойност 15770 лв., 50 % поети от БАН, партида „Развитие“). Бяха подменени и
уплътнени много стъкла в оранжериите, като ремонта на високите отделения, 8, 9 и 10
оранжерии бе извършен от външна фирма (1860 лв.). Със собствени сили (основно от
огняра И. Николов) бе извършено укрепване на остъкляването на I-ви коридор, а през
зимата на 2 пъти аварийно бяха подменяни по няколко стъкла и закрепвани предпазни
щитове. От огнярите бе извършена и текуща профилактика на парните котли. Бе
извършен ремонт на 2 помещения в административната сграда (4045 лв.). Със
собствени средства през годината бе извършен ремонт на отоплителната инсталация в
един от басейните с водни растения (446 лв) и на една от горелките (175 лв.). Има и
извършени текущи ремонти на косачката, малка механизация, лек автомобил, помпи,
фотоапарати и др. Бе извършено пребоядисване на шкафчета, врати, пейки и др.
Ботаническа градина

7. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ ПРЕЗ 2018 Г.
През годината в приходната част на бюджета на БГ са постъпили 822 481 лв.
Бюджетната субсидия е 741 706 лв. Собствените ни приходи за 2018 г. са 80 775 лв.
(нетни-78 247 лв.), което е 10 % от общия бюджет за годината. От собствените приходи
най-голям е делът на продажби на услуги и продукция – продажби на растения 37 706
лв.; следват приходите от услуги – 18 006 лв.; билети – 18 573 лв. и други 72 лв.
Реализирани са приходи от наем на земя и имущество– 9 600 лв. (от тях нетните
приходи са 2 685 лв., след превеждане на отчисленията за партида „Развитие”).
Постъпило е дарение в размер на 1145лв.
Разходите са 822 185 лв. Най-голям е делът на разходите за заплати (330 616 лв.)
и др. възнаграждения и плащания на персонала (13 890 лв.), осигуровки (социални,
здравни осигуровки за сметка на работодателя) – 63 315 лв. (общо 50 %).
Следват разходите за газьол за отопление на оранжериите – 266 462 лв. (32 %).
Абсолютната им стойност за годината е по-голяма с 3 242 лв., в сравнение с тази за
2017 г. Относителният им дял е малко по-малък в сравнение с 2017 г.
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Разходите за ел. енергия са 35 779 лв. (4 %), сума е по-висока от предходната
година (свързано и с по-високата цена на ел. енергията).
Общо делът на гореизложените разходи в бюджета е 86 % - процент, малко понисък от предходната година (88 %). 14 % е делът на разходите за всички останали
средства, материали и дейности.
Сред разходите за текуща дейност най-значими са разходите за охрана – 33 320
лв. Те са част от разходите за външни услуги, чиято обща стойност е 54 409 лв.
Разходите за материали са 23 740 лв. Разходите за текущи ремонти са 22 911 лв.; за
командировки в страната и чужбина – 2170 лв.; за гориво за автомобилите, малката
механизация и смазочни материали – 2 952 лв.; за работно облекло – 1 379 лв.; за
данъци и такси – 2 646 лв., за застраховки - 518 лв.
Закупени са 3 компютъра (1353 лв.) и програмен продукт (168 лв.), водоструйна
машина – 629 лв., храсторез и машина за почистване на листа.
Преходният остатък за следващата година е 94 607 лв. и включва суми от
собствени приходи и субсидия.
Ботаническа градина
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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