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На вниманието на Вера Стаевска, отговори на въпроси на в. „Дневник“: 

- какво е основанието за издаването  от МОСВ на разрешения по реда на изключенията 
за отстрел от девинското сдружение за 2022 г. за общо 3 животни  – два мъжки 
екземпляра и една женска от защитения вид дива коза (Rupicapra rupicapra) 

Разрешителните за изключение за ползване на защитения вид дива коза (Rupicapra 
rupicapra) се издават на основание чл. 49, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 48, ал. 2, т. 3а от Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР), във връзка с утвърден от министъра на околната среда и 
водите Протокол от заседание на Междуведомствена работна група за дивата коза в България, 
сформирана съгласно Заповед № РД-165/08.03.2017 г. на министъра на околната среда и 
водите, относно ползване на възможните изключения за 2022 г., и във връзка с чл. 16, пар. 1, 
буква „д“ от Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна. 

Видът подлежи на ежегоден мониторинг по Национална система за мониторинг на 
биологичното разнообразие. Мониторингът се изпълнява два пъти годишно - в края на 
пролетния сезон и в края на есенния сезон. Съгласно методиката за мониторинг на вида, 
ежегодно се посещават предварително определени маршрути и се отчитат наблюдаваните 
индивиди, като се определят по пол и възраст. Отчитат се и следите от жизнена им дейност по 
маршрутите. Посещенията се изпълняват от обучени специалисти - служители на дирекциите 
на националните и природни паркове, а на територията на Западни Родопи в съвместни екипи 
от служители на ИАОС, РИОСВ, ДПП, МОСВ, служители на горски и ловни стопанства и 
НПО.  

Следва да се отбележи, че за  периода 2011 - 2022 година в резултат на постоянния 
мониторинг на вида се установява увеличение на наблюдаваните диви кози и се забелязва 
наличие на диви кози в местообитания, които досега не са били обитавани от вида.  

Данните от установените диви кози и размерът на популацията се докладват всяка 
година пред междуведомствената работна група (МРГ) за дивата коза, определена на 
основание заповед на министъра на околната среда и водите от 2017 г. Групата е съставена от 
членове-представители на: Българска академия на науките, Изпълнителна агенция по околна 
среда, Изпълнителна агенция по горите, неправителствения сектор (СДП Балкани), и 
Министерство на околната среда и водите. Без право на глас в заседанията участват и други 
представители на НПО (Българска фондация Биоразнообразие), НЛРС-СЛРБ и ИБЕИ-БАН. 
Основните задължения на групата са да изпълнява функция на консултативен орган и да 
координира дейности във връзка с опазване и регулиране на популацията на дивата коза до 
влизане в сила на нов план за действие. 



Ежегодно групата разглежда данните от мониторинга и подадените заявления за 
ползване на изключения, както и възникнали въпроси около опазването и мониторинга на 
популацията. Към момента изключения за ползване на дива коза се дават само за територията 
на Западни Родопи, като специално внимание се отделя на горските и ловните стопанства, 
които опазват основната част от популацията в региона. В останалите части на страната 
популацията е в защитени територии, където не е разрешено ползване. От тази година е 
въведено изискване, при заявяване на изключение за ползване на вида съответната 
организация да посочи конкретен район, за който това ще стане. По този начин е въведено 
допълнително проследяване и контрол.  

Основен лимитиращ фактор за вида дива коза е бракониерството. Чрез позволените 
изключения силно се ограничава действието именно на този фактор, предвид ангажираността 
на горските и ловните стопанисва с охраната на вида. Често в добре охраняваните 
ловностопански райони нивото на бракониерство е значително по-ниско от това в съседните 
територии или на практика липсва.  

В допълнение, Ви информираме, че е публикуван  „План за действие за опазване на 
балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanicа (Bolkay, 1925) за периода 2023-2032 г. в 
България.“. Планът беше утвърден със заповед на министъра на околната среда и водите на 9 
януари.  

- колко на брой и за колко на брой животни са разрешенията за отстрел по реда на 
изключенията в ЗБР през 2021г и на какво основание са дадени. 

За 2021 г. във връзка с утвърден от министър Емил Димитров протокол от заседание на 
Междуведомствена работна група са издадени 6 разрешителни за изключения на 5 стопанства 
за ползване на общо 30 бр. диви кози, от общо подадени заявения от 8 стопанства за ползване 
на общо 82 броя сиви кози. Разрешителните са издадени от министър Асен Личев. 

За 2022 г. във връзка с утвърден от министър Борислав Сандов протокол от заседание 
на Междуведомствена работна група са издадени 6 разрешителни за изключения на 6 
стопанства за ползване на общо 28 бр. диви кози, от общо подадени заявения от 9 стопанства 
за ползване на общо 76 броя сиви кози. Разрешителните са издадени от зам.- министър Тома 
Белев като оправомощено лице за издаване на разрешителни за изключения за защитени 
видове.  

Основанията за даване на изключения са описани в отговора на предишния въпрос. 

 - Какви са резултатите от разследването на бракониерски лов с хеликоптер на диви 
кози в НП Централен Балкан в края на октомври 2021 г. ? 

По информация получена в ДНП Централен Балкан, за извършеното престъпление в 
РПУ, гр. Казанлък е образувано досъдебно производство № ЗМ-1466/2021 г. и образувано 
дело в Районна прокуратура Стара Загора,  териториално отделение Казанлък под № 
10384/2021 год., по член 237 ал.1 от Наказателния кодекс.  ДНП Центарален Балкан е 
уведомена, чрез Постановление за спиране на досъдебно производство на Окръжната 
прокуратура, че към момента е спряно наказателното производство по случая поради 
неразкриване на извършителя. 

С постановление за спиране на досъдебно производство № 3628/2022 г. от 01.08.2022 г. на 
Окръжна прокуратура гр. Стара Загора е спряно наказателното производство по случая 
поради неразкриване на извършителя. Делото е изпратено на Началника на РУ на МВР  гр. 
Казанлък, който на основание чл. 254, ал. 1 от НПК, чрез компетентните групи по издирване 
към РУ на МВР гр. Казанлък, да организира издирването на неразкрития извършител на 
престъплението. Указано е също така на водещия разследването разследващ полицай от РУ на 
МВР гр. Казанлък, да изисква периодично справки относно издирвателните мероприятия по 
отношение на неразкрития извършител на престъплението и в тази връзка да докладва 



периодично на всеки 4 месеца материалите по спряното досъдебно производство на 
наблюдаващия го прокурор с оглед евентуалното възобновяване по същото и извършването и 
на други процесуално – следствени действия на разследването му. От компетенциите на 
наблюдаващия прокурор е да информира за хода на разследването и извършените 
процесуално-следствени действия. 

 

 


