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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 на Българска Академия на науките (БГ-БАН) е
специализирано звено с предмет на дейност поддържане 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.
В тази връзка цялостната дейност на БГ-БАН е в съответствие с Мисията на БАН „да
провежда научни изследвания в съответствие с общочовешките ценности, националните
традиции и интереси, да участва в развитието на световната наука, да изучава и умножава
материалното и нематериалното културно-историческо наследство 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 3700 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 растения, използвани ежедневно в диетата и бита на
човека, като хранителни, тонизиращи, лекарствени, технически, символни и др.
Достойнство е присъствието на някои от най-древните видове и групи растения, като
цикасовите. Дендрологичната колекция на открито наброява над 1050 таксона.
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Значителна част от този колекционен фонд е в разсадници и маточници. В парков
участък „Експозиционен комплекс “Азия” се отглеждат над 350 дървесни и храстови
азиатски вида. Тематичните сбирки към момента са от рози, люляци, лигуструми,
тревисти растения (малка сбирка от декоративни, лечебни и ендемични видове
растения). Проблемите със собствеността на територията на Ботаническата градина и
недостатъчната численост на персонала препятстват пълноценното развитие на звеното.
Целите в отчетния период са свързани с продължаване на рутинното поддържане
на колекциите в БГ, с подобряване на устройството на отделни части от откритите площи
на Градината и продължаване на популяризаторската дейност. Учените от звеното са
насочили своята изследователска дейност към проучване на биоразнообразието в
България, с акцент върху видове с природозащитно значение и проучване на инвазивните
видове растения. Специалистите от Градината са търсени като експерти в областта на
българската флора и опазването, декоративните растения и растителност, използвани от
човека екзотични видове и др.
1.2. Изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните
изследвания 2017-2030. Извършвани дейности и постигнати резултати.
Ролята на БГ-БАН, като институция, съхраняваща богати колекции от живи
растения, е преди всичко в услуга на гражданите и образованието и като партниращо
звено в научно-приложни дейности. Сферите на изследвания и дейности, които са сред
приоритетите на научния и експертен състав на Градината, са свързани с растителното
разнообразие на България, интродукцията на растения и растителните ресурси. Те се
вписват в приоритет 3 от Националната стратегия: „Подобряване на качеството на живот
– храни, здраве, биоразнообразие, опазване на околната среда, градска среда и транспорт
и др.“. Работи се и по тематиката „Ефективно оползотворяване на природни ресурси“ от
приоритет 4.
Дейностите, извършвани от състава на Градината отговарят на нуждите от
познания за Европейската стратегия за биоразнообразието 2020, Регламент (ЕС)
1143/2014 за инвазивните чужди видове и др.
Поддържане и обогатяване на колекциите от живи растения.
Основните дейности на звеното през отчетния период са свързани с поддържане и
обогатяване на научноорганизираните и документирани колекции от живи растения за
нуждите на природонаучното и природозащитното образование и експерименталната
ботаника.
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Проучване на биоразнообразието, инвазивните видове растения, устойчиво
рационално и ефективно използване на природните ресурси.
Публикувани са два нови вида за флората на България от сем. Asteraceae:
- Hieracium amphigenum Briq. (Vladimirov) (Фиг. 1.)
- Pilosella lactucella (Wallr.) P. D. Sell & C. West (Vladimirov & al.)
И двата вида са установени в Рила, в субалпийски и алпийски тревни съобщества.
Представени са с по една сравнително малобройна популация, всяка заемаща малка площ
и в този смисъл двата вида са с висока природозащитна стойност.
За първи път e публикувано натурализирано (подивяло) находище на Silphium
perfoliatum (Asteraceae) от района на гр. Габрово с обща площ около 400 m2. Видът е
естествено разпространен в източните части на Северна Америка. У нас се отглежда
рядко като декоративно растение. Теренните наблюдения показват, че видът трябва да
се категоризира като натурализиран, неинвазивен чужд вид в българската флора
(Vladimirov).
Установени са нови находища на Dittrichia viscosa (Asteraceae) в България (Фиг. 2.).
Видът е естествено разпространен в Средиземноморието. Очаква се, че климатичните
промени, специално затоплянето, ще подпомогнат разпространението му на север от
досегашните му находища. Поради това D. viscosa трябва да счита за натурализиран,
потенциално инвазивен чужд вид в българската флора и следва да бъде изключен от
Приложение 3 на ЗБР (Vladimirov).

Фиг. 1. Hieracium amphigenum

Фиг. 2. Dittrichia viscosa
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Публикувани са нови данни за разпространението в България на 24 вида: 12 вида
орхидеи (Anacamptis laxiflora, A. papilionacea, Dactylorhiza romana, Epipactis helleborine,
E. palustris, Himantoglossum calcaratum subsp. rumelicum, Limodorum abortivum subsp.
mezekii, Ophrys apifera, O. insectifera, O. mammosa, Spiranthes spiralis, Traunsteinera
globosa.), Bidens vulgatus, Bromus diandrus, Buddleja davidii, Commelina communis,
Erigeron sumatrensis, Euphorbia prostrata, Galanthus elwesii (cult.), Impatiens glandulifera,
Phalaris arundinaceae var. picta, Phytolacca americana, Senecio inaequidens, Sternbergia
lutea (Domozetski & Petrova; Stoyanov & al.; Vladimirov; Vladimirov & al.).
Проучени са хромозомните числа на 25 вида от 4 държави, като 4 вида от сем.
Ranunculaceae от 5 популации са от България (Erst A. & al.).
Проучен е фитохимичният състав на летливите масла на 2 ендемични вида,
Имануеловата метличина (Centaurea immanuelis-loewii) и Вандасовата метличина
(Centaurea vandasii), като са сравнени с данните от литературата за всички видове от
секциите към които се отнасят. Коментирана е хемотаксоночичната стойност на
различните установените вторични метаболити (Bancheva & al., а; Bancheva & al., b).
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 й. Експертите
от БГ подпомагат обучението на ученици, както и студенти от няколко български ВУЗа. Тази дейност през 2021 г. бе ограничена, поради пандемичната обстановка свързана с
коронавируса, но в рамките на възможното бяха проведени практически занятия,
подготвени специализирани беседи по отделни теми и проведени обучения по групи
растения към професионални курсове за квалификация и преквалификация.
1.3. Полза/ефект за обществото от извършваните дейности
Ползите за обществото от дейността на Ботаническата градина при БАН са
многостранни.
1. В градината се съхраняват най-богатите в страната живи колекции, в които се
отглеждат средно 1 на всеки 100 срещащи се в света видове. Те 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.
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2. Градината изпълнява обществената си функция и е в полза на специалисти, хиляди
учащи се и граждани чрез богатите си колекции, провежданите мероприятия, беседите
за организирани групи, публикациите на нейни специалисти, участия в предавания по
телевизии и радиа, провеждани практически занятия на студенти, консултации и др. Тя
е мястото в България, където най-добре може да се наблюдават характеристиките на
тропическите и субтропически растения. През 2021 г. посетителите са над 7700.
Проведени са занятия на студенти от 3 ВУЗ-а.
3. Извършваните изследвания в областта на биоразнообразието на страната, 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.
4. 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.
5. Територията на Градината се използва от учени и докторанти в областта на природните
науки и ландшафтната архитектура, за провеждане на наблюдения и експерименти.
6. В рамките на компетенциите си, при необходимост, специалистите извършват
експертна дейност в полза на държавни, обществени и международни институции. През
годината четирима експерти от Градината са участвали в съвети, комисии и други
експертни органи на външни за БАН институции: The World Heritage Committee,
междуведомствена координационна работна група за генетични ресурси (към МОСВ);
Междуведомствена експертна група по биологично разнообразие (МЕГБР) към МОСВ;
Национален комитет по Програмата «Човекът и биосферата» – ЮНЕСКО и др.
Изготвени са експертизи по отношение на Закона за биологичното разнообразие.
Учените от Градината участват в разработването на 3 Плана за действие за застрашени
растителни видове. Единият от тях е минал през обществено обсъждане, с положителни
оценки.
1.4. Взаимоотношения с други институции.
Чрез извършвания международен обмен на семена и растителни материали
Градината се свързва с 477 институции (ботанически градини, арборетуми, семенни
лаборатории и др.) от 78 страни. Традиционно в тази връзка се поддържат контакти с
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изследователи от институти и ВУЗ-ве, нуждаещи се от семена от различни видове за
своите изследвания.
На национално ниво регулярни и ползотворни са контактите 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), Конвенцията за биологичното разнообразие, включително Глобалната
стратегия за опазване на растенията и др.
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, в Програмата «Човекът и
биосферата» – ЮНЕСКО.

Ботаническа градина

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА И ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2021 Г.
2. 1. Научно постижение
Установени са 2 нови вида за флората на България (Hieracium amphigenum и
Pilosella lactucella) (Vladimirov V.); едно натурализирано (подивяло) находище на
чуждия, неинвазивен вид Silphium perfoliatum (Asteraceae) (Vladimirov V.); съобщени са
нови находища в България на 25 вида растения, по-голямата част от които с
природозащитно значение (Pertova A.; Vladimirov V.); проучени са хромозомните числа
на 25 вида от 4 държави, като 4 вида от сем. Ranunculaceae (от 5 популации) са от
България (Bancheva-Nikolova S.); за първи път е проучен фитохимичния състав на
летливите масла на 2 ендемични вида, имануеловата метличина (Centaurea immanuelisloewii) и вандасовата метличина (Centaurea vandasii), като са сравнени с данните от
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литературата за всички видове от секциите към които се отнасят и е коментирана
хемотаксоночичната стойност на различните установените вторични метаболити
(Bancheva-Nikolova S.).
2.2. Научно-приложно постижение
За първи път в България беше организирана и проведена изложба на тема „Ние,
пандемията и растенията“, на която бяха представени основните групи растения,
интересът към които нарастна значително в условията на пандемия. Пандемичната
обстановка предизвика промени и в интереса към растенията и предпочитанията към
отделни групи. Тъй като голям процент от хората живеят в жилища без двор, те търсят
все повече стайни растения. Научни изследвания в Япония, Италия, Бразилия и други
страни доказват, че активните занимания и взаимодействие с растения у дома намаляват
физиологическия и психологичен стрес, особено при умствена работа. Това се съпътства
с успокояващо влияние върху дейността на периферната нервна система, понижение на
кръвното налягане. Хората се чувстват по-спокойни, удобно и комфортно.
Основната експозиция на изложбата бе посветена на „лудостта“, по Змиярниковите
(ароидни) растения. Сбирката на Градината е изключително богата и бяха представени
голям брой от най-търсените и достигнали „космически“ цени видове и сортове
растения. В 6 мини експозиции бяха показани и други популярни групи и видове
(„Растения, които пречистват въздуха в дома“; „Символни растения“, „Непретенциозни
стайни растения“, „Ароматни растения“ и др.). Глобализацията е освен в самата
пандемия, но и при производството, предлагането и търсенето на растения. Тези явления
бяха отразени в традиционно провежданите в Градината „Есенни срещи с растенията“.

/
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Фиг. 3. Част от експозицията, включваща едни от най-търсените в света растения през
2020-2021 г.: Monstera deliciosa ´Variegata´, Philodendron verrucosum, P. melanochrysum и др.

Фиг. 4. Постер от изложбата „Ние, пандемията и растенията“.

2.3. Отчет за дейността по създаване и поддържане на колекциите
През 2021 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-богата колекция от тропически и субтропически растения, броят на новите
образци е над 240. Доколкото тази колекция отдавна е обхванала т.н. „стандартна
градинска флора“, възможностите за обогатяване по линия на международния обмен не
са големи. Интересни попълнения, получени чрез международния обмен с други градини
са Pelargonium aridum, Ceropegia stapeliiformis, Cotiledon orbiculata var. orbiculata.
Пазарът на цветя в страната все повече се интернационализира и това дава възможност
за попълнения в колекциите с отделни редки видове и/или ценни нови сортове. Такива
за 2021 г. са националното цвете на Южна Африка, представител на Протейните, Protea
cynarioides; някои наскоро открити и бързо добили популярност като декоративни
растения бегонии (Begonia masoniana ΄River΄ и B. sizamoreae), високодекоративни видове
и сортове растения като папратта Phlebodium aureum ′Divana′, сортове бегонии от
съвременните сортови групи Belief ® и др.
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Значителен е броят на дарените от частни лица и фирми образци (над 200). Тези
дарения са безспорно свидетелство за оценката на Градината и нейните колекции като
обществено значими. Най-много са отново при орхидеите (над160), но има и от
семейства Здравецови, Змярникови, Кактусови, Ластоневи (восъчета, дишидии и др.),
Бегонии, Геснериеви, Дебелецови, Млечкови и др. За пръв път Градината се сдоби с
представител на мангровите растения Rhizophora mangle L., с естествен произход от
Флорида. Дарен бе и много популярния, с превъзходно етерично масло вид, иланг-иланг
(Cananga odorata), който имаше продължителен цъфтеж. От дарените орхидеи, нови за
колекцията са 10 рода (Arachnis, Barkeria, Christensonia, Cleisostoma, Clowesia,
Holcoglossum, Liparis, Pinalia, Sarcochilus, Saidenfadenia). Има забележителни видове
(участващата в множество хибридни линии при катлейните Rhyncholaelia dygbiana;
Epidendrum stamfordianum; продължително цъфтящи дендробиуми от секциите Latouria
и Formosae); видове и хибриди с престижни награди (Cattleya Orpetii ′Bella Vista′
HCC/AOS; Cattleya Savior ´Aquinii´ FCC/RHS; Dendrobium × usitae ´Red Coral´ SM/Toga;
Guarianthe skinneri ′Heiti Jacobs′ FCC/AOS) и др.
Едно от свързаните с пандемията явления е силно увеличеният интерес към
декоративните растения от семейство Змиярникови (Araceae). Тенденцията е факт и в
България. Намира отражение и в това, че освен нарасналите покупки на растения от това
семейство, нарастна и броят на дарените на Градината високодекоративни видове и
сортове от родовете алоказия, филодендрон, монстера и др.: алоказиите ( Alocasia
baginda 'Dragon scala', A. cuprea ´Red Secret´; A. reginula, ′Black Velvet′; A. sarawakensis
′Yucatan Princess′) и др.; монстери и филодендрони (Monstera standleyana ´Albo
Variegata´; Philodendron burlemarx ´Variegatum´; Ph. ´White Princess´; Ph. ´Malaya Gold´ и
др.). При най-разпространената и продавана група декоративни растения в света, род
мушкато (Pelargonium), интересът в страната към сортовете се засили и също намери
отзвук в значителния брой дарени разнообразни сортове. В резултат на регулярна
дейност по размножаването на образци, представени с единични бройки, са размножени
около 30 такива образеца, като правило получени в последните години с единични
екземпляри или резници.
Бяха извършени текущите рутинни дейности по поддръжка на растенията в
оранжериите в добро състояние, с хиляди пресадени растения, в това число и
едроразмерни. Продължи практиката с изнасяне на лятно лагеруване на растения.
Систематични групи с висок процент пресадени растения са ерикови, устоцветни,
кокичеви, дебелецови, бромелии, папрати, пеперомии, змиярникови, марантови,
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орхидеи, бегонии, геснериеви, здравецови и мн. други. Резултат на регулярно торене е
цъфтежът на много типични тропически растения (цитрусови, стрелиции, маслини,
какао, амарилисови и др.). Висок бе процентът на цъфтящите растения и при орхидеите.
През годината, след голямо прекъсване, отново плодоноси какаото.

Фиг. 5. Различни етапи от цъфтежа и съзряването на ароматния иланг-иланг
(Cananga odorata)р, източник на едно от най-популярните етерични масла, използвани в
парфюмерията и козметиката.
При дендрологичните колекции нови попълнения постъпиха, чрез закупуване или
дарения от градински центрове, организации и частни лица. Сред тях са декоратвни
сортове иглолистни, подходящи за скални кътове и алпинеуми (Picea glauca ˊBlue planetˊ,
Picea abies ˊNidiformisˊ); дрянове (Cornus alba ˊAureaˊ, Cornus sericea ˊWhite Goldˊ) и др.
На постоянно място са засадени бяло и розовоцъфтящи вистарии. Чрез облагородяване
са превлечени 11 сорта японски явори (ˊPurple Ghostˊ, ˊIkandiˊ, ˊFirst Ghostˊ, ˊRainbowˊ,
ˊFirst Olse Strowberiˊ, и др.), както и сортове брези (Betula pendula ˊYoungiiˊ, B.
ˊLaciniataˊ) и др.
От работниците в сектора се извършва основната работа по поддръжка на
територията, но крайно недостатъчния брой теренни работници не позволява да се
осъществява приемлива поддръжка. Тя се съсредоточава във входната зона и около
оранжериите, където преминава основния поток посетители. В тази зона, през
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последните години са засадrха редица декоративни дървесно-храстови видове, които
освен като експозиционни екземпляри, ще имат значение и като маточен материал.
Заради недобрата поддръжка в ЕК „Азия“ през последните години се наблюдава
значително обрастване с плевелна растителност. През 2021 г. в тази част от Градината бе
предприето машинно почистване, с мулчиране на всички достъпни за машинно
почистване площи. За да се затвърди ефекта от това почистване от плевелна
растителност, то трябва да се повтаря в следващите 2 години, по възможност двукратно.
При тематичните колекции основна за годината бе поддръжката на розариума и
цветните групи и петна във входната зона на Градината, с поливане, плевене и окопаване.
Крайно отрицателно за колекцията от рози се отрази липсата на работнически персонал
(липса на кандидати, поради ниско заплащане).
Поддържаха се цветните фигури/петна във входната зона на Градината
(хемерокалиси, маргаритки, сантолини, други сложноцветни цветя, житни растения,
ароматни растения и др.), с редовно поливане, плевене и окопаване. Засадените през 2020
г. група декоративни видове и сортове от род Лук (Allium) оформиха красиво петно по
време на цъфтежа (Фиг. 6). Около тях бяха засадени едногодишни и многогодишни
цветни растения (гайлардии, мирабилис и др. В редица от групите има нови попълнения
(книфофии, пенстемони, житни, мразовец, щернбергия и др. ). Подготвени бяха и две
нови цветни петна с кандилки (Aquilegia), енотера, лихниси, антеринуми и летни цветя.

Фиг. 6. Група от декоративни видове и сортове от род лук (Allium), новозасадена
през 2020 г., първи цъфтеж през 2021 г.
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При лехите с летни цветя бяха засадени основно тагетеси и цинии, от които в
последните години има поддържано разнообразие. В съседство, около неголеми фиданки
бяха засадени и други сортове тагетес, цинии, както и други летни цветя (включително с
цел да се изолират и съберат достатъчно чисти семена за следващи години).
Алпинеумът и лехите до административната сграда се поддържаха, извършена е
резитба на дървесно-храстовите образци, почистване и плевене на растенията.
Поддържаха се и растенията от колекцията с лечебни видове, където също са допълнени
отделни образци (лечебна иглика, мурсалски чай, маточина, мащерка и др.).
През отчетния период от делектуси са изписани 203 образци декоративни тревисти
растения, от които са засяти 176. Поникнали са 139 бр. От поникналите от особен интерес
са Nepeta cataria ˊCitriodoraˊ, N. nervosa ˊBlue Moonˊ, Grindelia squarosa, Bouteloua
gracilis и др. При розите, са получени и засяти 21 образеца по линия на международния
обмен. Заложени са резници от 57 сорта рози, представени с единични бройки, които още
се вкореняват. От заложените през 2020 г. миниатюрни рози са пикирани 89 броя от 15
форми, отгледани от резници. Пресадени са част от растенията в оранжерията, за които
това е било наложително. Полагани са отгледни грижи за пикираните резници от
формите рози.
Закупени и засадени са 7 нови сорта и 1 вид за колекцията от люляци (със средства
от дарение). Сред тях са: ˊAddie Tiscklerˊ, ˊAukubaеfoliaˊ, ˊBlue Skiesˊ, ˊBoule Azureeˊ и
др.
През годината, при 5 акции са работили доброволци от различни организации
(Експириънс ЕООД, А1 и Ели-Лили България).
Във връзка с документацията на тропическите колекциите през 2021 г. е проведена
инвентаризация, придружена от осъвременяване на имената на таксоните (отчитане на
настъпилите промени в таксономията и номенклатурата в съответствие с APG IV и
авторитетната световна база The Plant List), подмяна на етикетите и др. Този процес
засяга 768 образеца (726 таксона), представители на 75 семейства. Две от
инвентаризациите са специфични: тази на водните растения и на растенията във 2-ри
коридор (т.е. на екологичен и териториален принцип).
Водните растения, представляващи особен интерес за посетителите, са били
инвентаризирани последно през 2006 г. От тогава до днес сбирката е без активен куратор
и промените настъпили в нея са значими. Инвентаризираните през 2021 г. образци са 45
(45 таксона) от 23 семейства. Съхраняват се знакови растения като папирус, лотос, ориз,
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представители на различни екологични групи водни растения: плаващи, потопени,
вкоренени и др. Представени са и няколко редки за България вида от Червения списък
на растенията, макар и отглеждани при оранжерийни условия. През годината сбирката е
обогатена със 6 нови образеца.
Инвентаризирана е сбирката на семейство Здравецови, която включва много
декоративни сортове. Род Мушкато (Pelargonium) има изключително значение в
декоративното градинарство. Това са най-продаваната група декоративни растения в
света, което налага специфики в групирането на образците в колекцията, по сортови
групи. В края на 2021 г. сбирката наброява 258 образеца, таксоните са 249. В сравнение
с предишната инвентаризация (2013 г.), новопостъпилите образци са над 80, което е
около 25 % увеличение на състава.
Инвентаризирани са и сбирките на две подсемейства: 1. Подсемейство Ластоневи
(Asclepiadoideae) от семейство Тойнови (Apocynaceae), което включва 97 образеца от 15
рода. През последните две години постъпиха много нови таксони от род Восъче (Hoya),
който е от голям интерес за колекционерите в света. От 2020 г., се работи и по
подобряване на условията на отглеждане на видовете от рода. 2. Подсемейство Агавови
(Agavoideae) от семейство Аспарагови (Asparagaceae) наброява 79 образеца от 50 вида
от 7 рода.
Довършена е започнатата през 2020 г. инвентаризация на 2-ри коридор. В тази част
на оранжериите се съхраняват едроразмерни растения от историческата колекция
(цикаси, палми, стрелиции и др.). Съставът в известна степен е вариращ, поради
размествания на част от растенията, които лагеруват през лятото, в различни оранжерии.
В списъка са включени представители на 48 семейства; 88 рода; 135 таксона и 148
образеца.
Поради значителният брой новопостъпили образци в колекцията от орхидеи (над
160), е извършена актуализация на инвентаризацията на семейството. Нови за
колекцията са 10 рода (Arachnis, Barkeria, Christensonia, Cleisostoma, Clowesia,
Holcoglossum, Liparis, Pinalia, Sarcochilus, Saidenfadenia). Има забележителни видове
(участващата в множество хибридни линии при катлейните Rhyncholaelia dygbiana;
Epidendrum stamfordianum; продължително цъфтящи дендробиуми от секциите Latouria
и Formosae); видове и хибриди с престижни награди (Cattleya Orpetii ′Bella Vista′
HCC/AOS; Cattleya Savior ´Aquinii´ FCC/RHS; Dendrobium × usitae ´Red Coral´ SM/Toga;
Guarianthe skinneri ′Heiti Jacobs′ FCC/AOS) и др. Така сбирката Орхидеи се затвърждава
като най-богата в Градината. Наред с новопостъпилите, с особена ценност са образците
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от историческата колекция, сред които стари хибриди, с генома на оригинално
регистрираните (Фиг. 7).

Фиг. 7. Цъфтят едновременно едни от първите селекционирани в края на 19-ти век
хибриди от род Phragmipedilum (американски венерини пантофки). Запазени от
историческата колекция, с генома на оригиналните клонове. От ляво на дясно:
Phragmipedilum × grande; Ph. × schroderae, Ph. × sedenii.
При дендрологичните колекции е извършена инвентаризация на растенията в
Розсадник № 9; колекционните растения в контейнери в района на парниците и
оранжериите и сбирката от Явори (род Acer). Паралелно с инвентарната работа бе
извършено почистване на разсадника от плевели, издънки и изсъхнали растения, резитби
на дърветата и храстите, почистване и при необходимост пресаждане на растенията в
контейнери.

При

яворите

са

пресадени

всички

екземпляри

в

контейнери.

Преетикетирани са над 200 екземпляра. Работи се по създаването на нов сорт явор.
При тематичните колекции е направена ежегодната инвентаризация на розите и
люляците. Проверена и допълнена е инвентаризацията на лехите и скалния кът при
административната сграда на Градината.
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Таблица 1. Обобщени данни за инвентаризациите през 2021 г.
Група

Бр.

Бр.

образци

таксони

Бр.
екземпляри

Тропически (Водни растения,
Здравецови, Агавови, Ластоневи, 2-ри
коридор, Салепови

768

726

1 386

162

146

441

547

532

1775

1477

1404

3602

Разсадник № 9, млади колекционни
растения в зоната на оранжериите и
парниците, в това число Явори
Тематични (рози, люляци, лигуструм,
лехи и скален кът при административната
сграда)
Общо за трите сектора

През годината са излезли от печат 9 научни публикации с авторство/съавторство на
учени от Градината, 5 от които в издания, индексирани в Web of Science и/или Scopus.
Установени са 266 цитирания на 130 публикации с авторство/съавторство на учени и
специалисти от Градината. От тях 155, на 67 публикации, са в издания цитирания,
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.
В началото на 2021 г. бе завършен и разпратен до чуждестранни градини и
арборетуми „Индекс на семената за обмен на Ботаническата градина на БАН, №41/2020“
(Index seminum, Nr. 41/2020). Той включва 141 образеца, от тях 28 са от естествено
разпространени в България растения, останалите са от живите колекции на Градината (от
колекциите на открито – 62 образеца, от оранжерийните колекции – 51). Получени са 61
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броя заявки от чуждестранни институции, от които са поискани 384 броя семенни
образци от Градината. Своевременно заявките са обработени и изпратени.
За годината са получени индекси от 137 чуждестранни градини и арборетуми.
Заявили сме образци от 90 от индекса (общо 627 образеца). До края на 2021 г. са получени
321 семенни образци (51 % от поисканите).
Ботаническа градина

4.

УЧАСТИЕ

В

ПОДГОТОВКАТА

НА

СПЕЦИАЛИСТИ,

ОБРАЗОВАТЕЛНА

И

ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА РОЛЯ

Популяризаторската дейност е основна за Ботаническата градина на БАН.
Осъществява се в рамките на проект „Разпространение на знания за растителния свят
и опазването му” (с бюджетно финансиране). Тази дейност беше силно повлияна от
Ковид епидемията и съпътстващите мерки през 2021 г. Посещенията в Градината се
осъществяваха при спазване на противоепидемичните мерки, препоръчвани в
Заповедите на МЗ. С оглед опазване на здравето на персонала и гражданите, принципно
бе преустановено провеждането на беседи и демонстрации. Направени бяха изключения,
за образователни и специализирани беседи за студенти и курсисти по време на периода,
в който обученията им не бяха в дистанционна форма. С оглед надопускане на
струпвания в оранжериите, съобщенията за събитията бяха анонсирани единствено на
Интернет и Фейсбук страниците на Градината, без изпращане до медиите. По този начин
беше избегнато едновременно струпване на посетители.
Проведени бяха 7 мероприятия изложби „Срещи с растенията”, с представени 9
тематични експозиции и изнесени 4 беседи по време на събития.
Броят на посетителите е над 7700 (при 5500 души през 2020 г.), но е с 20 % помалък спрямо 2019 г. Децата и учениците са 22.5 % по-малко в сравнение с годините
преди 2020, поради почти пълната липса на посещения от организирани групи.
През 2021 г. в Градината са проведени само 15 лекции и беседи пред ученици,
студенти и други посетители (за сравнение, през 2019 г. са над 100).
В тази година, с периодични обществени ограничения и без широко
популяризиране на събитията, най-посетени бяха изложбите за Салеповите, Пиреновите,
в сезона на цъфтеж на азалиите и Пролетните срещи с растенията.
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За Седмицата на гората, 5-11 април, бе разработена темата „Дърветата и храстите в
българския фолклор“. За 26 вида бе представена информация освен за рода/вида, също и
за вярванията, свързани с него, използването в народните традиции. Приложен бе и цитат
от народна песен, в която се споменава растението.
Пролетните срещи с растенията, съвпадаха с Цветница и Лазаровден, които отново
бяха дни на „Открити врати“, без входна такса. Затова тематиката бе „цветна“, за род
Мушкато. Месец юни мина под знака на розите и билките, като на самият Еньовден
популярната Фейсбук група „Растенията в България“, направи среща „Цветно рандеву в
Ботаническата градина“, с беседи и разговори за растенията от българската флора,
лечебните и ароматни растения в колекциите ни и др.
На Есенните срещи с растенията (15–30 октомври), бе представена новата и
актуална тема „Ние, пандемията и растенията “. Бяха илюстрирани основните групи
растения, интересът към които нарастна значително по време на пандемията. Основната
експозиция бе посветена на „лудостта“, по Змиярниковите (ароидни) растения. Сбирката
на Градината е богата и бяха представени голям брой от най-търсените и достигнали
„космически“ цени видове и сортове. В 6 мини експозиции бяха представени и други
популярни групи и видове („Растения, които пречистват въздуха в дома“; „Символни
растения“, „Непретенциозни стайни растения“, „Ароматни растения“, „Папрати“,
„Пъстролистни растения“ и др.). На открито можеше да се наблюдават обагрените в
есенна окраска японски и други видове явори (Фиг. 8).

Фиг. 8. Есенната окраска на японските явори, представена по време на „Есенните
срещи с растенията“ е впечатляваща.
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Традиционно бе подредена и експозицята „Растенията в Коледната символика“
(14.12. 2021–08.01 2022 г.), с красиви аранжировки от живи растения, плодове и
естествени шишарки.
Образователната роля на Градината е свързана и с провеждането на практически
занятия на студенти на територията на Градината. Колекциите са база за обучение на
студенти от Софийски университет, Лесотехнически университет, Тракийския
университет и Нов български университет, за курсовете по Ботаника, Екология,
Дендрология, Цветарство и др. Пред 2021 г. поради наложените ограничения, в тази
дейност има съществен спад. Проведоха се отделни дни от учебни практики на ученици
и студенти от 3 ВУЗ-а. Включване с беседа и демонстрация по засаждане на японски явор
имаше и в мероприятие в Столичния зоопарк (Фиг. 9.).

Фиг. 9. Засаждане на дарен от Ботаническата градина японски явор в Столичния
зоопарк.
Публикувани са 23 научно-популярни статии. Специалисти от градината са
участвали в 5 информационни и образователни телевизионни и радио програми по БНР
и Агро ТВ и са дали 8 интервюта за отделни публикации, предавания и бюлетини на
вестници, телевизии и агенции (Телевизия БНТ, Телевизия Скат, БНТ и БТВ радиа,
Агенция БГНЕС).
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На интернет страницата на Градината е „качвана“ информация за събития, новини
и др. Във Фейсбук страницата на БГ периодично са публикувани материали и снимки,
свързани с текущата дейност; с цъфтежа на растенията в момента; отговори на отправени
въпроси, свързани с растенията и тяхното отглеждане; с продажбата на растения и найразнообразни въпроси за растенията по света. В резултат на дейността, най-посещавана
за периода бе публикацията за експозицията на Салеповите растения, която отчете над
26 500 посещения, следвана от тази за „Пролетни срещи с растенията“ с 11 100
посещения. Общо приятелите на Фейсбук страницата са се увеличили като през 2021 г.
техният брой достигна над 13 600, а на последователите – 13 791.
Ботаническа градина

5. 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 на нови и редки декоративни
растения.
През 2021 година приходите от стопанска дейност са 99 864 лв. (брутни) или 94 917
лв. нетни, след превеждане на отчисленията за партида „Развитие”. Приходите са с 20
452 лв. (нетно) по-големи от тези през 2020 г. и съпоставими с тези от 2019 г. преди
пандемията от Covid 19.
5.1. Отдаване под наем на помещения и материална база
Приходите от наем на земя (от поставена мобилна антена на А1) са 10 200 лв. (5
253 лв. – нетни след превеждане на отчисления за партида „Развитие).
5.2. Сведения за друга стопанска дейност
Приходите от входни такси са 21 956 лв. Остатъкът от приходите е от продажба на
растения – 52 220 лв., книги – 55 лв., приходи от услуги (беседи, такси за заснимане на
аудиоматериали и др.) – 14 895 лв. Приходите по отделни пера са увеличени спрямо 2020
г., като увеличението при приходите от продажби на растения е 29 %, а при приходите
от услуги 25%. Спрямо пред-Ковидната 2019 г. има съпоставимост при приходите от
билети; увеличение при приходите от продажби и намаление при приходите от услуги
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(което е обяснимо предвид ограниченията за беседи, обществени и социални събития).
Общо собствените приходи от стопанска дейност са 10,2 % от всички приходи (по 8,8 %
за 2020 и 11,4% за 2019 г.).
Таблица 2. Произведени (заведени) за продан, продадени, бракувани и налични
растения през 2021 г.:
Сектор

Произведени през 2021 г.

Тропически колекции
Дендрологични

Прода-

Браку-

дени през 2021

вани

г.

2021 г.

Налични

през

в края на 2021 г.

8314

8165

0

2087

619

455

29

860

573

559

9506

9179

колекции
Тематични колекции
Общо:

357
29

3304

Спрямо пред-Ковидната 2019 г. има съпоставимост при продажбите, с леко
увеличение на продажбите при стайните растения и намаление при дървестнохрастовите растения. Делът на продажбите на оранжерийни растения е 89 %.
Лошото състояние на материалната база продължава да затруднява работата в
Ботаническата градина. През годината бяха извършени редица ремонти:


Ремонт на парапетите по покривите на оранжериите (31459 лв.), като 50% от
тях са поети от партида „Развитие“, а останалите 50% от собствени средства;



Основен ремонт на единия котел от отоплителната система (16724 лв.), като
50% от тях са поети от партида „Развитие“, а останалите 50% от собствени
средства;



Подменено е трасето на кабела на ел.захранването на оранжериите;



Подменени и уплътнени са стъкла в оранжериите, като на южната страна н 2ри коридор уплътняването бе след основно почистване на металната
конструкция;



Извършена е текуща профилактика на парните котли от огнярите;



Направени са ремонти на помещенията на работниците в оранжериите и
административната сграда и е закупено ново обзавеждане за тях;



Извършени са текущи ремонти на малка механизация, лек автомобил, ел.уреди,
ВиК и др.;
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Изградени са отново около 50 % от цоклите на страничните отделения на
основната оранжерия.
Ботаническа градина
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6. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ ПРЕЗ 2020 Г.
През годината в приходната част на бюджета на БГ са постъпили 931 782 лв.
Бюджетната субсидия е 831 418 лв. Собствените приходи за 2021 г. са 100 364 лв. (нетни
– 95 417 лв.), което е 10,8 % от общия бюджет за годината. Сравнение на приходите за
последните 3 години е дадено в таблица 3.
Таблица 3.
Собствени
Година

Общо
приходи

Бюджетна

приходи

субсидия
(нетни)

2019

895

Дял на
собствените
приходи

793 149

95 243

11,4 %

817 317

75 215

8,9 %

831 418

95 417

10,8 %

418
2020

897
479

2021

931
782

От собствените приходи най-голям е делът на продажби на услуги и продукция:
продажби на растения 52 220 лв., следвани от приходите от билети – 21 956 лв. и услуги
– 14 895 лв. Реализирани са приходи от наем на земя и имущество– 10 200 лв. (от тях
нетните приходи са 5 253 лв., след превеждане на отчисленията за партида „Развитие”).
Постъпили са дарения в размер на 500 лв.
Получен е трансфер за компенсиране недостига на средства за гориво и ел.енергия
от БАН-Администрация в размер на 46 250 лв.
Разходите са 1 034 710 лв. Най-голям е делът на разходите за заплати (430 519 лв.)
и др. възнаграждения и плащания на персонала (24 648 лв.), осигуровки (социални,
здравни осигуровки за сметка на работодателя) – 82 856 лв. (общо 52 %).
Следват разходите за газьол за отопление на оранжериите – 310 567 лв. (30 %).
Абсолютната им стойност е увеличена с 40 000 лв., поради увеличените цени на горивата,
а относителният им дял за годината е съпоставим с тези за 2020 г. Разходите за ел.
енергия са 39 980 лв. (4 %). Абсолютната сума е значително увеличена с 12 718 лв. в
сравнение с 2020 г.
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Общо делът на гореизложените разходи в бюджета е 86 % - процент, малко понисък от предходната година (89 %). Делът на разходите за всички останали средства,
материали и дейности е 14 %.
Сред разходите за текуща дейност най-значими са разходите за охрана – 42 911 лв.
Те са част от разходите за външни услуги, чиято обща стойност е 64 050 лв. Разходите за
материали са 23 350 лв. Разходите за текущи ремонти са 49 244 лв.; за командировки в
страната и чужбина – 210 лв.; за гориво за автомобилите, малката механизация и
смазочни материали – 2 030 лв.; за работно облекло – 1861 лв.; за данъци и такси – 2 633
лв., за застраховки - 471 лв.
Закупени са компютри, многофункционално принтиращо усгройство, бензинова
коса и др.
Преходният остатък за следващата година е 104 054 лв. и включва суми от
собствени приходи и субсидия.
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11. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
БГ – Ботаническа градина
ЕК „Азия”– Експозиционен комплекс „Азия”
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
APG IV (Angiosperm Phylogeny Group IV) —съвременна таксономична система за
класификация на растенията, версия след 2016 г.
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