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„Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“ 

Международно 
законодателство 

ДИРЕКТИВА 92/43/ЕИО НА СЪВЕТА от 21 май 
1992 година за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна 
(Директива за хабитатите) –  

Приложение 2 – изисква опазване на 
местообитания в Натура 2000 

Приложение 4 – изискват строга защита на 
вида.  



„Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“ 

Национално 
законодателство 

 Закон за биологичното разнообразие – включена в Приложение 
2, като вид, за чието опазване се създават защитени зони (Натура 
2000) и Приложение 3, което я поставя под строг режим на защита 

 
За животинските видове от Приложение № 3 се забраняват: 
1. всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и 

да е уреди, средства и методи; 
2. преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, 

отглеждане на малките, презимуване и миграция; 
3. унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са 

изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; 
4. увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване 

по време на миграция; 
5. вземане на намерени мъртви екземпляри; 
6. притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, 

търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата 
екземпляри; 

7. препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, 
превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или 
размяна на препарирани екземпляри. 

 



„Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“ 

Национално 
законодателство 

 Наказателен кодекс  

Чл. 278д. (2011) Който противозаконно 
унищожи, повреди, държи, придобие или 
отчужди екземпляр от европейски или 
световно застрашени диви гръбначни животни 
или екземпляр от вид по приложение № 3 към 
Закона за биологичното разнообразие, означен 
със знак (*), се наказва с лишаване от свобода 
до пет години, както и с глоба от пет хиляди до 
двадесет хиляди лева. 

 

 



„Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“ 

Лимитиращи фактори 
 Бракониерство: месо, трофей, незаконен ловен 

туризъм и др.  

 Редовни ловци по време на групов лов на дива свиня - 
масово се стреля “всичко кос” и навлизат в територията 
на парковете; 

 Редовни ловци по време на лов на хищници – бележките 
за лов на хищници се използват като възможност да се 
излезе с оръжие в гората; 

 Местно население (примки, сол); 

 Ведомствени служители и хижари; 

 Служебни лица и “бизнесмени от силови групировки”; 

 Незаконен ловен туризъм; 

 Високопоставени личности редовно бракониерстват 

 Националните паркове се разглеждат като зона за 
свободен лов. 



„Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“ 

Средата 

 Ловната общност в голяма степен не уважава и не 
спазва ловното законодателство 

 Битува мнението, че няма ловец, който поне веднъж 
да не е бракониерствал и е некоректно да се топят 
колеги; 

 Липсва сериозно политическо желание да се 
изкорени бракониерството; 

 Законът важи само за по- долните от нас; 

 В ловните среди всеки се спасява самостоятелно 
срещу бракониерството; 

 Ловните сдружения нямат осещането, че пазейки 
дивите животни извън ловния сезон – увеличават 
успеха си при регламентирания лов. 



 



 



„Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“ 

Последствия 

 Популация като цяло много по- ниска от 
капацитета на местообитанията; 

 Застрашени видове – отстреляни незаконно 

стотици диви кози, десетки мечки, може би 
хиляди екземпляри от защитени видове ; 

 Загуби от алтернативни форми на туризъм – 
отвращение в голяма част от туристите.  

 Значителни пропуски от финансова гледна 
точка на национално ниво; 

 Ловът придобива изключително лош имидж 
сред обществото; 



„Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“ 

Необходими дейности за 
опазване на вида 

Политики: 
Цел: Да се осигури максимално ефективен теренен контрол и превенция 

срещу незаконният лов на диви кози. 
- Интегриране на мерки за намаляване на незаконния лов на дива 

коза в цялостната стратегия и годишните планове за контролни 
дейности на РДГ, НП и ПП. 

 
Цел: Да се обучат служители и съгласуват мерките срещу незаконният 

лов на диви кози. 
- Провеждане на семинари в рисковите райони с представители на 

ДГС, ДЛС, НП, ПП, СЛРБ, РИОСВ, МВР и прокуратурата. 
 
Цел: Да се интегрират целите на настоящия план в плановете за 

управление на защитени територии, където се срещат диви кози 
- Включване на спешни и приоритетни мерки за опазване на дивата 

коза в годишните планове на НП, ПП, РДГ И РИОСВ. 
- Интегриране на настоящия план за действие в лово и 

лесоустройствените проекти и програми, както и на годишните 
планове в плановете за ползване. 



„Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“ 

Необходими дейности за 
опазване на вида 

Цел: Да се повиши превенцията и ограничи максимално 
бракониерството. 

 
- Организиране и провеждане на задължителен брой проверки 

на ловни дружини, ловуващи в (или в близост до) 
местообитания на диви кози от органите на ИАГ, МВР и РИОСВ 

- Засилени охранителни мерки в ключовите местообитания. 
- Изготвяне и поддържане на национална база данни за 

организиране и провеждане на незаконен лов, както и търговия 
с незаконно придобити трофеи. 

 
Цел: Да се стимулира повишаването на контрола и 

превенцията върху незаконния отстрел на местно ниво. 
- Разработване и прилагане на ефективна система за 

(финансово) стимулиране на контролните органи или местни 
жители, които участват в залавянето на бракониери или 
подават информация за тях. Обучение на служители от МВР по 
ЗБР и ЗЛОД.  



„Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“ 

Необходими дейности за опазване на 
вида и неговите места и местообитания 

Повишаване на осведомеността на различните целеви групи: 
Цел: Да се повиши осведомеността и природозащитната култура на 

различните целеви групи. 
- Разработване, отпечатване и разпространение на дипляни, плакати, 

стикери за дивата коза и научнопопулярни статии в специализирани 
издания за различните целеви групи. 

Цел: Да се повиши превенцията и контрола върху незаконният лов. 

- Организиране и провеждане на кампании за разясняване забраните за 
лов и носене на оръжие в НП и защитени територии, както и в 
предоставените ловни територии извън ловния сезон. Изготвяне и 
поставяне на информационни табла на входовете на Националните 
паркове и в рамките на важните за вида местообитания с кратки 
текстове за природозащитния статус на видовете и телефон за 
подаване на сигнали при забелязани нарушения. 

Цел: Да се повиши превенцията и контрола върху незаконните посегателства 
срещу вида. 

- Информационна кампания за рекламиране на зеления телефон за 
забелязани бракониери от посетители в Националните паркове. 



„Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“ 

Прилагане на закона 

 Да се дава възнаграждение за всеки заловен 
бракониер с правилно съставен наказателен 
акт; 

 Да се дава централизирано ПЪЛНА ГЛАСНОСТ 
на всички случаи на констатирано 
бракониерство; 

 Да се осигури адекватна юридическа помощ за 
работа по съдебните дела; 



„Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“ 

Community based conservation 
Разрешителни за лов по реда на изключенията 
на Закона за биологичното разнообразие от 2007 
г. за територии на държавни ловни стопанства и 
ловни дружества 



„Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“ 

Community based conservation 
Трофейният лов съдейства за увеличаване на 
популацията на дивата коза в Западните Родопи 
без никакви инвестиции от страна на държавата! 



„Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“ 

Community based conservation 
Трофейният лов съдейства и за възстановяване на 
дивата коза на територията на ДЛС Витошко и ПП 
Витоша! 



Community based conservation 



„Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“ 

Community based conservation 

 Bear Boat/Bears Catching Salmon IPT: September 2-9, 
2013 from Kodiak, AK: $6699. Happy campers only! 
Maximum 6 + two leaders: Arthur Morris and Denise 
Ippolito. Openings: 1. 

 

Източник: http://www.birdsasart.com/include-pages/ipt-
updates/ 

 

http://www.birdsasart.com/include-pages/ipt-updates/
http://www.birdsasart.com/include-pages/ipt-updates/
http://www.birdsasart.com/include-pages/ipt-updates/
http://www.birdsasart.com/include-pages/ipt-updates/
http://www.birdsasart.com/include-pages/ipt-updates/


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 НП Триглав – Словения 

 880 км² площ 

 Въпреки многобройната популация от 

3000 диви кози, алпийски козирози, 

благородни елени и други копитни 

паркът не се обитава от мечки, вълци и 

рисове 



 



 



 



 



 



 Национален парк Татри Полша - 211.64 км²  

 Национален парк Татри Словакия - 738 км2  с 

буферна зона от 307 км², общо 1045 км² 

 Общо над 1250 км²  

Благородни елени, диви кози, сърни и мармоти 

Стабилна популация на скален орел, рис, вълк 

и над 80 мечки 



 



Natural grazing 

 



 



 



 



 



 



 



 



„Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“ 

stefan.avramov@biodiversity.bg 

Благодаря ви за вниманието! 

Стефан Аврамов  
 

Българска Фондация 
Биоразнообразие 


