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IV-то обучение за повишаване капацитета на служителите, 

ангажирани с опазване на защитените територии в България

гр. Трявна, 30.05 - 03.06.2016 г.     

Проект „За Балкана и хората“



1. Хармонизиране на закона с най-новите нормативни актове на 

Европейския съюз

2. Подобряване на разпоредбите по лицензиране на зоологическите 

градини

3. Изясняване на процедури по регулиране на търговията със 

застрашени видове и премахване на изисквания по регулиране на 

търговията, които нямат добавена стойност при опазването на 

видовете 

4. Подобряване разпоредбите относно вековните и забележителни 

дървета

5. Преодоляване на слабостите и противоречията в действащите 

разпоредби

6. Актуализиране на приложенията 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОМЕНИТЕ



• Въвеждането на понятието „Състояние на сигурност“ за птиците

• РЕГЛАМЕНТ № 865/2006 на КОМИСИЯТА от 4.05.2006, установяващ подробни правила за 

прилагане на Регламент № 338/97 от 9.12.1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и 

фауна чрез регулиране на търговията с тях (изм.доп. с Регламент (ЕС) 2015/56)

• РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1143/2014 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 22.11.2014 

година относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на 

инвазивни чужди видове

• РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/145 на КОМИСИЯТА от 4.02.2016 година за 

приемане на формата на документа, който служи като доказателство за наличието на 

разрешително, издадено от компетентните органи на държавите членки, с което се позволява на 

учрежденията да извършват определени дейности с инвазивните чужди видове, които засягат 

Съюза, в съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1143/2014

• РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 511/2014 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 16.04.2014 

година относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за 

достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи

от тяхното използване в Съюза

ЕС законодателство



„Състояние на сигурност“ за 

птиците
Цел 1 за птиците от Стратегията за биологичното разнообразие на ЕС за 2020 г., 

гласи: 

„До 2020 г. 50% повече видове оценявани по Директивата за птиците,

показващи сигурен или подобрен статус.“

(Спрямо оценките на BirdLife Int. 2004)



• „Видове, които отговарят на критериите на Червения списък на

IUCN за критично застрашени, застрашени на уязвими на

регионално ниво се считат за застрашени в ЕС.“

• Въпреки това, видове, които не са застрашени или потенциално

застрашени, съгласно критериите на IUCN, не е задължително да

имат „сигурен или подобрен статус“. Такива са много видове птици

със статус „Слабо засегнат“, които са претърпели значително

дългосрочно намалява в резултат на заплахи, включително промяна

на земеползването и незаконен лов.

„Състояние на сигурност“ за 

птиците



• Постигане на такова състояние на популацията на съответен вид

птици, при което видът не попада в категории „критично

застрашен“, „застрашен“, „уязвим“ и „почти застрашен“ и неговата

популация не е намаляваща или разпокъсана/фрагментирана,

съгласно критериите на Червения списък на IUCN, и не попада в

определението за „Застрашен вид“.

• Застрашен вид е този, който е заплашен от изчезване в целия си

ареал или в голяма част от него.

„Състояние на сигурност“ за 

птиците



При намиране на такива екземпляри  разпореждането да се прави от:

 Директорът на съответния регионален орган на МОСВ/Изпълнителната

агенция по горите (ИАГ) или оправомощено от него лице - при

изпращане за лечение или отглеждане, предоставяне на научна

организация, училище, или природонаучен музей, или унищожаване по

реда на Закона за ветеринарно медицинската дейност ;

 Експертът с констативния протокол – при пускане на свобода в подходящ

район или оставяне на мястото, където е намерен или убит

В случаите, когато е съставен документ от регионален орган на ИАГ копие

от него се изпраща на съответната РИОСВ.

БЕДСТВАЩИ ЕКЗЕМПЛЯРИ 

ОТ ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ (Чл. 39)



Разпоредби, осигуряващи настаняване на животни само в 

заграждения, които са одобрени от МОСВ за отглеждане на искания 

вид и брой животни.    

Процедури по преместването на животните след налагане на 

принудителна мярка по затваряне на част или на цялата зоологическа

градина

Зоологически градини



ТЪРГОВИЯ С ВИДОВЕ ПО CITES

Въвеждане на процедури и изисквания по издаване на новите видове

сертификати по Регламент № 865/2006  

Уточняват се видовете документи, изискващи се при доказване на 

законното придобиване на екземплярите 

Въвеждане на документи при вътрешна търговия с екземпляри от видове по

Приложения А и В към Регламент № 338/97, които не подлежат на

регистрация по ЗБР и уточняване на процедурите по регистрацията.

Въвеждане на изискване за взимане и съхраняване на подходящ генетичен

материал от регистрирани екземпляри, за целите на последващ контрол. Само

за видове, утвърдени със Заповед на Министъра.



За видове по Приложения А и В към Регламент № 338/97

Ограничаване на обхвата на регистрация, чрез изключване на видове:

• които отдавна се отглеждат и размножават на затворено;

• които в световен мащаб се търгуват, но търговията с диви

екземпляри е незначителна по обем в последните 20 години и не

застрашава опазването на вида в природата;

• за които регистрацията няма добавена стойност за опазване на вида

в природата.

Целта е:

- Намаляване на административната тежест за РИОСВ, гражданите и

бизнеса;

- Освобождаване на административен капацитет за контрол върху

по-значими видове

РЕГИСТРАЦИЯ ПО Чл. 90



НЯКОЙ ВИДОВЕ, ЗА КОИТО НЯМА ДА СЕ ПРИЛАГА ИЗИСКВАНЕТО ЗА 

РЕГИСТРАЦИЯ

1. Разред Папагалoподобни PSITTACIFORMES:

- Agapornis spp. (без Agapornis canus, A. pullarius и A. swindernianus); 

- Barnardius spp.;

- Neophema spp.,

- Neopsephotus spp., 

- Platycercus spp.;

- Polytelis spp.;

- Psephotus spp.;

- Други

2.  Разред Врабчоподобни PASSERIFORMES 

Оризарка (Lonchura oryzivora).

РЕГИСТРАЦИЯ ПО Чл. 90



ВЕКОВНИТЕ И ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ 

ДЪРВЕТА

• Прави се уточнение, че като такива се обявяват само екземпляри от 

местни видове

• Директорът на съответната регионална инспекция по околна среда 

(не собствениците):

 ще бъде органът, който може да внася мотивирани предложения за 

обявяване на вековни и забележителни дървета; 

 ще осигурява обозначаването на защитеното дърво с табела и 

неговото ограждане при необходимост;

 ще възлага изпълнението на дейностите по опазване и поддържане

на дърветата.



Благодаря за 

вниманието


