
ПЛАТФОРМА НА ЕС ОТНОСНО 
СЪВМЕСТНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ 
МЕЖДУ ХОРАТА И ЕДРИТЕ ХИЩНИЦИ

Програми за развитие 
на селските райони 

Подкрепа на съвместното 
съществуване между хората 
и едрите хищници

Минимизиране 
на конфликта

намиране на 
решения

Използвайте вашата Програма за развитие на 
селските райони за подкрепа на съвместното 
съществуване между хората и едрите хищници

НЕ

Изменения на програмата 
могат да бъдат правени 
ежегодно и да бъдат 
внасяни в Европейската 
Комисия за одобрение. 
Свържете се с Комитета за 
наблюдение на програмата 
(КНП)* и искайте да бъде 
включена нова мярка.

ДА

Повишете осведоменост-
та относно мерките за 
съвместно съществуване, 
работещи във вашата страна 
или регион. Осъществявайте 
дейности за информиране, 
съветване и подпомагане на 
потенциални бенефициенти. 
Използвайте тази листовка 
със съответните заинтересо-
вани страни и министерства, 
за да се гарантира ефектив-
ното прилагане на мерките в 
страната ви.
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Тази Платформа на ЕС относно съвместното 
съществуване между хората и едрите хищници 
е създадена да насърчава пътища и начини за 
минимизиране и където е възможно да се намират решения на 
конфликтите между интересите на хората и присъствието на едри 
хищници, чрез обмен на знания и като се работи заедно по отворен, 
конструктивен начин и при взаимно уважение.

Интернет страница на Платформата за едрите хищници:
www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/
carnivores/coexistence_platform.htm

Секретариатът на Платформата е осигурен от adelphi consult 
GmbH и Callisto. Контакт: lcplatform@adelphi.de

Joint representatives of Finnish & 

Swedish reindeer herders

FACE | The European Federation of 

Associations for Hunting & Conservation

CIC | The International Council for 

Game & Wildlife Conservation

IUCN | The World Conservation Union, 

European Union Representative Office

WWF | Worldwide Fund for Nature, 

European Policy Office

EUROPARC Federation

ELO | European Landowners’ 

Organization

Членове на платформата

Научета повече:

  Места за контакти за Страните членки: 
www.enrd.ec.europa.eu/contact/country-data_en

  Често задавани въпроси относно Развитие 
на селските райони:
www.enrd.ec.europa.eu/about/frequently-asked-questions_en 

  Файлове по страни за Програмите за развитие 
на селските райони, включително пълни 
текстове и изложения:
www.ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/
country-files_bg

  Доклад на платформата: Подпомагане на добри 
практики за съвместно съществуване – представяне 
на примери и анализи на подпомагане чрез ЕЗФРСР:
www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/
species/carnivores/pdf/160906_LC%20Platform-case%20
studies%20and%20RD.pdf

Платформата на ЕС относно съвместното съществуване 
между хората и едрите хищници се подпомага от 
Европейската Комисия. Тази листовка е базирана на 
доклад, изготвен от секретариата на Платформата. 
Тя не отразява непременно официалната позиция на 
Европейската комисия.

ВЪВ ВАШАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ 
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ВКЛЮЧЕНИ 
ЛИ СА МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

СЪВМЕСТНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ МЕЖДУ 
ХОРАТА И ЕДРИТЕ ХИЩНИЦИ ?
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Минимизиране 
на конфликта

намиране на 
решения

* КНП се състои от управляващи органи и представители на 
заинтересованите страни. Неговата цел е да следи за изпълнението 
на програмата и да разглежда всякакви изменения. Виж по-горе 
за местата за контакти от всяка страна членка.



* Кодовете на мерките се използват в Регламента на ЕС и програмите на Страните Членки. Те са изброени в Приложение 1, Част 5 на регламента за изпълнение: 
www.eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0808&from=BG

ЕЗФРСР може да финансира дейности за редуциране на риска от щети, нанесени от едри хищници или 
да повиши знания, осведоменост и сътрудничество. Не се покриват обезщетения за щети, причинени 
от едрите хищници. Типовете добри практики и подходящите мерки на ЕЗФРСР, които могат да ги 
финансират, са изброени по-долу.

ТИП ДОБРА 
ПРАКТИКА ПРИМЕРИ

МЕРКИ В ЕЗФРСР*, КОИТО МОГАТ ДА 
ФИНАНСИРАТ ДОБРАТА ПРАКТИКА
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Развитие на общините и селата 
и на техните основни услуги
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и природно наследство
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Агроекология и климат
Компенсационни плащания 
по „Натура 2000“
Гори – околна среда – климат
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* Интернет сайт на Европейската комисия с връзки към регламента:
www.ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_bg

Дейности, които могат да бъдат финансирани, включват практическа 
подкрепа за намаляване на риска от щети, причинявани от едри 
хищници, например предоставяне на пастирски кучета за охрана.

Съвет за съвместно съществуване
Повишаване на осведомеността

Създаване на екотуристически бизнеси, 
свързани с едри хищници
Създаване на схеми за еко-етикетиране, 
свързани с едри хищници
Работа заедно с доброволци, в подкрепа 
на съвместното съжителство

Закупуване и поддръжка на огради, 
пастирски кучета, технологии за 
наблюдение, акустични или визуални 
възпиращи устройства
Подпомагане на традиционни 
практики като сезонната паша
Адаптиране на практиките за паша 
на домашни животни
Управление на местообитания 
за едри хищници и ловни видове

Мониторинг на едрите хищници заедно 
със заинтересованите страни

Проучвания за разбиране на отношението 
на заинтересованите страни
Сътрудничество между 
заинтересованите страни
Пилотни проекти

Факти и цифри

Програмите за развитие на селските райони имат 
за цел да отговорят на социалните, икономическите 
и екологичните нужди на тези райони;

Програмите за развитие на селските райони се базират 
на комбинация от мерки, избрани от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), който съдържа 20 мерки и 60 подмерки.;

Програмите за развитие на селските райони 
са финансирани чрез ЕЗФРСР* (ос 2 от общата 
селскостопанска политика);

ЕЗФРСР предоставя 100 милиарда евро за 
периода от 2014 до 2020 г., съ-финансирано 
от Страните - членки;

Програмите за развитие на селските райони се 
изпълняват от страните-членки или региони;

Програмите за развитие на селските райони могат 
да бъдат изменяни – мерки могат да се добавят 
ежегодно със съгласието на Европейската комисия;

Програмите за развитие на селските райони 
могат да окажат съществена подкрепа за 
подобряване на съвместното съществуване.

Повече информация за мерките на ЕЗФРСР


