
 

 

Споразумение за участие в платформата на ЕС относно съвместното съществуване между хората и едрите хищници 

Отчитайки предизвикателствата, които произтичат от опазването на едрите хищници в Европейския съюз, Европейската комисия предприе инициатива във връзка с едрите хищници. След обсъжданията със заинтересованите страни бе решено да се 

създаде специална платформа на ЕС за едрите хищници с цел да се осигури рамка за структуриран диалог между заинтересованите страни по проблемите, произтичащи от съвместното съществуване на хората и едрите хищници. Тя ще представлява 

доброволно обединение на основните организации на заинтересованите страни, които имат отношение към въпросите, свързани с едрите хищници. Видовете, за които се отнася документът са кафявата мечка, вълка, евроазиатския рис и росомахата 

— силно застрашеният иберийски рис не е включен в тази инициатива. 

Мисията на платформата е да НАСЪРЧАВА НАЧИНИ И СРЕДСТВА ЗА СВЕЖДАНЕ ДО МИНИМУМ И КЪДЕТО Е ВЪЗМОЖНО, ЗА НАМИРАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА КОНФЛИКТИТЕ МЕЖДУ ИНТЕРЕСИТЕ НА ХОРАТА И ПРИСЪСТВИЕТО НА 

ЕДРИТЕ ХИЩНИ ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ, ЧРЕЗ ОБМЕН НА ЗНАНИЯ И ЧРЕЗ СЪВМЕСТНА РАБОТА ПО ОТКРИТ, КОНСТРУКТИВЕН И ОСНОВАН НА ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ НАЧИН. 

 

Долупосочените организации са съгласни със следните основни принципи 

1. Работа в рамките на правната уредба на ЕС: директивата на ЕС за местообитанията (92/43/ЕИО) е всеобхватният правен инструмент за опазването и устойчивото управление на видовете едри хищници  в благоприятен 

природозащитен статус в ЕС. 

2. Осигуряване на необходимата база от знания: всяко управление на едрите хищници трябва да се определя въз основа на солидни научни доказателства, като се използват най-добрите налични и надеждни данни. 

3. Отчитане на социално-икономическите и културните съображения и опасения: човешките общества имат правото да използват природните си ресурси и да съхраняват културното си наследство по устойчив начин в рамките на 

многофункционални ландшафти, от които едрите хищници са неразделна част. Трябва да бъде отчетен приносът на икономическите дейности за ценността на тези ландшафти. Също така трябва да бъде отчетена необходимостта да 

се гарантира безопасност на населението. 

4. Решения на конфликтите чрез конструктивен диалог между заинтересованите страни: намирането на решения вследствие на конфликтите с едрите хищници и улесняването на съвместното съществуване между хората и едрите 

хищници се постига най-добре чрез конструктивен диалог между ключовите заинтересовани страни на местно и национално равнище и на равнището на ЕС. Тези решения следва да бъдат приспособени към местните и 

регионалните условия. 

5. Включване в трансгранично сътрудничество: огромното мнозинство от популациите на видовете едри хищници в ЕС имат ареали, излизащи извън националните граници. Затова националните решения няма да дадат резултат, ако 

са изолирани, без съдържателен диалог между заинтересованите страни, с участието на трансгранично сътрудничество в рамките на  ЕС и, където е целесъобразно, със съседните държави, като се вземат предвид наред с другото 

и насоките за плановете за управление на едрите хищници на популационно ниво. 

 

Долуподписаните организации се ангажират да участват в платформата на ЕС за едрите хищници. С това те обещават да работят заедно за намирането на решения на конфликтите, произтичащи от съвместното съществуване между хората и едрите 

хищници, като: 

1) споделят своя опит и експертни знания за справяне с предизвикателствата, свързани със съвместното съществуване между хората и едрите хищници; 2) се вслушват в опита и възгледите на други заинтересовани страни и ги обсъждат;  

3) водят диалог с цел постигане на консенсус и приемат, че решенията може понякога да включват компромиси;      4) са отворени към приемането на примери за добри практики за успешно съвместно 

съществуване между хората и едрите хищници;              5) проявяват готовност да пренесат и изпробват тези примери на добри практики;  

6) осигурят от своя страна капацитет за пълно включване в работата на платформата. 

Брюксел, 10 юни 2014 г. 

 Bernard Lozé, President Pekka Pesonen, Secretary General Christoph Büren, President Thomas Hansson, President 

 CIC – The International Council  COPA-COGECA ELO - European Landowners’ Organization EUROPARC Federation 

 for Game and Wildlife Conservation European Farmers and European Agri-cooperatives 

 Gilbert de Turkheim, President Anne Ollila, Director Luc Bas, Director Tony Long, Director 

 FACE – The European Federation Joint representative of Finnish and Swedish IUCN – The International Union for Conservation  WWF-World Wide Fund for Nature 

 of Associations of Hunting and Conservation Reindeer herders of Nature, European Union Representative Office European Policy Office 

Бих искал да изразя своята благодарност и сърдечно да поздравя гореизброените организации по случай подписването на това важно споразумение, което приветствам от все сърце. То представлява голяма крачка напред в инициативата на ЕС за 

едрите хищници, която Комисията насърчава през последните две години, и е плод на съвместните ни усилия да решаваме проблемите, произтичащи от съвместното съществуване между хората и едрите хищници в ЕС, в конструктивен дух на 

сътрудничество и диалог. 
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