


• България - страна с високо 
биоразнообразие 

 

• Важно географско положение  

 

• Нарастващ интерес към редки видове 
грабливи птици и други редки видове 

 

• Членство в Европейския съюз -  
улеснено придвижване на стоки и хора 

 



• Разширяване на вътрешния пазар 

 

• Контрабанда и износ на редки видове 
от България 

 

• Транзитна контрабанда на видове през 
България за Западна Европа и други 
световни пазари 

 



 
• Връзка между престъпленията срещу 

дивата природа и всички останали 
престъпления (нелегален трафик, 
нелегална търговия, бракониерство и т.н.) 
 

• Обикновено се извършват от един и същи 
контингент 
 

• Използват се същите канали и схеми на 
трафик 

  
 

 



Приоритети  

• Подобряване на законодателството 
(работеща процедура за ДНК 
паспортизация), увеличаване на санкциите 
и глобите за посегателство и трафик на 
редки видове. 
 

• Подобряване на капацитета и потенциала 
на Българските институции. 
 
• Повишаване на международно 
сътрудничество в предотвратяването на тези 
престъпления. 
 



• Нисък приоритет  
 
• Слабо развит капацитет и липса на 
достатъчно опит и подготовка на 
кадри 
 
• Гранично пропускателни пунктове 
 
• Недостатъчно развито 
законодателството- слаби наказания 
и ниски глоби 

Институции и НПО 
 



Актуални проблеми   
 

• Ограбване на гнезда 
• Залагане на отровни 
примамки (гълъбари, 
кампании за тровене на 
хищници) 
• Хващане/убиване на 
редки видове за целите 
на таксидермията 
(препариране на 
животни)  
• Отстрел на редки 
видове грабливи птици 
• Колекциониране на 
яйца 

• Контрабанда на редки 
видове (екзотични и 
местни видове)  
• Лов и търговия с пойни 
птици 
 



• Италия спря трафик на редки животни от 
България - укрити редки екземпляри на хищни 
птици, пренасяни от България използвани за 
препарати   

 

• Акция "Папагалите“ спряха трафик на защитени 
папагали - 1750 папагала от видовете корели, 
неразделки, и розели, както и 60 морски свинчета 

 

• Агенция "Митници" задържа три пратки с редки 

животни и птици без документи - 120 кг живи 
змиорки от критично застрашения род Anguilla  

 

• Контрабандата със слонова кост расте 
 

 



• Бойко Борисов спасява 
бедстващи папагали -
Над 2000 папагала са 
задържани на ГКПП 
Капитан Андреево 

На Капитан Андреево 
митничарите се натъкват 
на 12 птици от рядък вид 
тукан.  
 



 

 

• Опит за контрабанда на 2 ястребови орела 
(Hieraaetus fasciatus) със фалшиви документи на 
ГКПП Ферибот Видин  
 
• Предотвратен от митническите служители на ГКПП 
Видин 
 
• Повдигнати 3 обвинения: за митническо 
нарушение, за фалшиви документи, за нарушение 
на Закона за биоразнообразието 
 
• За орлите се полагат грижи в Спасителния център 
за диви животни на „Зелени Балкани” 
  





• 23.04.2010, 108 папагала Жако пристигат с полет 
от Бейрут на летище София в пластмасови кафези  

• 107 папагала са настанени в Зоопарк София 

• 100 000-200 000 Евро е стойността на пратката 



• 10.06.2011 г., отровен 
царски орел в района на 
Перущица. 
 
• Убит с отровна примамка, 
поставена от гълъбари на 
гълъб, вързан на скала, с 
поставена по него отрова. 
 
• Маркиран със сателитен 
предавател през 2009 г. от 
БДЗП. 
 
• Подаден сигнал в 
полицията и районната 
прокуратура в Пловдив. 

 
 

Отрови  
 



Национален парк „Централен Балкан” 
  
•14.06.2011., гълъб-примамка, открит от 
служители на Паркова охрана, след сигнал от 
„Зелени Балкани”. 
 



Незаконен улов и опит за продажба на 
грабливи птици 

 
•30.03.2011 г., при проверка по сигнал, РИОСВ-
София, съвместно с 9 РПУ на СДВР и „Зелени 
Балкани” конфискуват от известен столичен 
гълъбар 3 мишелова, 3 керкенеза и 2 мъртви 
малки ястреба.  
 



Търговия със защитени птици  
 

• 27.07.2011 г., РИОСВ-София получава сигнал, че в контейнер 
за смет са открити 2 мъртви и жива птица от защитения вид - 
голям ястреб. 
 

• Контрабанда, действия на незаконен улов, включително 
изземване на яйца от гнезда и международна търговия със 
защитени от закона хищни, както и притежаване и отглеждане 
на защитен от закона вид хищни птици. 
 

• Фалшиви сертификати за произход на хищни птици, бланки с 
положен неистински печат на Министерство на околната среда 
и водите и фалшив печат на МОСВ. 
 

• Образувано е досъдебно производство. 
 

• Материалите са докладвани на Софийска 
градска прокуратура. 
 

• Назначени експертизи. 
 



  Колекционери на яйца 
 

 
 

• Първият подобен случай, разкрит в България 
 
• Открити и иззети яйца от различни защитени 
видове редки птици 
 
• Огромни щети върху популацията на 
застрашените видове птици 
 
• Екипировка за катерене, уреди за обработка 
на яйца, фотографска техника, и дневници с 
информация 
 
• RSPB, МВР и БДЗП 
  
 
 





Благодаря за вниманието!  
 

www.saveraptors.org 


