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Резолюция на Европейския парламент относно защитата на животновъдството и 
едрите хищници в Европа
(2022/2952(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 20 май 2020 г., озаглавено 
„Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. Да осигурим 
полагащото се място на природата в нашия живот (COM(2020)0380),

– като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2017 г. относно План за 
действие за природата, хората и икономиката1,

– като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2021 г. относно стратегията на ЕС за 
биологичното разнообразие за 2030 г. Да осигурим полагащото се място на 
природата в нашия живот2,

– като взе предвид Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна3 (Директивата за 
местообитанията),

– като взе предвид Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и 
природните местообитания4 (Бернската конвенция),

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че някои видове, които са определени като нуждаещи се от 
специална защита съгласно Директивата за местообитанията, по-специално 
вълците и други едри хищници, са постигнали благоприятен природозащитен 
статус в някои региони на Европа, особено в Алпите, като увеличените популации 
водят до увеличаване на конфликтите с човешките дейности, особено 
животновъдството;

Б. като има предвид, че вълците показват голяма мобилност, като преминават от 
региони, в които се ползват с благоприятен природозащитен статус, към региони, 
където те все още са определени като нуждаещи се от строга защита, което прави 
изключително трудно предприемането на мерки за защита на селското население 
и на неговите домашни животни; като има предвид, че това важи в по-малка 
степен и за други видове едри хищници;

В. като има предвид, че домашните животни, по-специално отглежданите на пасища 
и в открити пасищни системи, са изложени на риск поради нарастващото 

1 OВ C 356, 4.10.2018 г, стр. 38.
2ОВ C 67, 8.2.2022 г., стр. 25. 
3 OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
4 ОВ L 38, 14.11.2002 г., стр. 3. 
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присъствие на вълци, както и други едри хищници, особено ако са в планински и 
слабо населени райони, докато в по-гъсто населените селски райони присъствието 
на вълци и други едри хищници може да има отрицателно въздействие върху 
устойчивото развитие по отношение както на традиционното селско стопанство, 
така и на туризма;

Г. като има предвид, че превантивните мерки за избягване на конфликти на 
съвместно съществуване се оказаха недостатъчно ефективни, като същевременно 
оказват значително въздействие върху ландшафта и околната среда и изискват 
прекомерни бюджетни задължения; като има предвид, че изплащането на 
обезщетения често не поправя напълно претърпените вреди, което означава, че 
присъствието на вълци и други едри хищници оказва отрицателно въздействие 
върху жизнеспособността на селското стопанство в някои райони;

Д. като има предвид, че годишното обезщетение за вреди, причинени от едрите 
хищници в Европа възлиза на около 28,5 милиона евро; като има предвид, че 
средният годишен разход за обезщетение на отделно животно между 2005 г. и 
2012 г. е бил 2 400 EUR за вреди, причинени от вълци; като има предвид, че 
нерегулираното увеличаване на броя на вълците има потенциала да доведе до 
изоставянето на селските и планинските райони, което противоречи на целите на 
политиката на сближаване на ЕС;

Е. като има предвид, че 88 милиона евро са вече изразходвани за проекти, 
фокусирани върху мерките за смекчаване на вредите, причинени от едри 
хищници, чрез програмата LIFE и допълнителни 36 милиона евро са отпуснати за 
текущи проекти, много често без да е предоставена ясна информация относно 
ефективността на въпросните мерки и усилията, посветени на прилагането им, 
което затруднява оценката на успеха им5;

Ж. като има предвид, че за периода 2012 – 2016 г. в континентална Европа е имало 17 
000 вълци; като има предвид, че районите за реколонизация на едрите хищници 
все повече се припокриват с традиционните пасторални райони и алпийски 
пасища, използвани за добитък;

З. като има предвид, че 50% от всички овце в континентална Европа живеят в 
близост до поне един вид едър хищник;

И. като има предвид, че традиционните алпийски пасища и пасищните системи все 
по-често биват изоставяни заради рисковете за икономиката и хората, свързани с 
поддържането на стопанства в непосредствена близост с видове едри хищници; 
като има предвид, че загубата на селскостопански и домашни животни след 
нападения от едри хищници не само причинява икономически щети на 
земеделските стопани и животновъдите, но също така води до значителни 
емоционални и психологически последици за техните стопани, като представлява 

5 Oliveira, T., et al., „The contribution of the LIFE programme to reducing damages caused by large carnivores 
in Europe „(„Приносът на програмата LIFE за смекчаване на щетите, причинени от едрите хищници в 
Европа“), Global Ecology and Conservation, том 31, 2021 г., на разположение на 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989421003656 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989421003656
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и риск за биологичното разнообразие като цяло в резултат на постоянното 
хидрогеоложко наблюдение на земята, което се налага като отговор;

Й. като има предвид, че присъствието на едри хищници в гъстонаселените и 
градските райони оказва голямо пряко и непряко въздействие върху 
селскостопанските животни поради големите разстояния, които много видове 
хищници могат да изминат, и поради много високата гъстота на домашните 
видове в тези райони;

К. като има предвид, че едрите хищници, които се заселват в празните в миналото 
местообитания, не показват недоверие или плахост спрямо хората или населените 
места, като това им позволява да влизат постоянно в приютите за животни и в 
населените места;

Л. като има предвид, че проблемът с хибридните вълци (вълци — кучета) не е взет 
предвид в достатъчна степен, като се има предвид, че той оказва сериозни 
последици за вида Canis lupus и неговия биом и подкопава социално-
икономическите усилия за неговата защита до момента;

1. подчертава необходимостта от промяна на парадигмата по отношение на вълците 
и едрите хищници и от изясняване на факта, че защитата на животновъдите и на 
добитъка стои на първо място;

2. призовава Комисията да признае, че природозащитният статус на вълка и други 
едри хищници вече е благоприятен в няколко региона на ЕС, където те все още са 
класифицирани като нуждаещи се от строга защита; призовава Комисията да 
предложи на Съвета да прехвърли някои видове от Приложение IV към 
Директивата за местообитанията в Приложение V, след като  техният 
природозащитен статус стане благоприятен, тъй като това е единственият начин 
за насърчаване на тяхното стабилно, надеждно и дългосрочно съвместно 
съществуване с хората;

3. призовава държавите членки да признаят необходимостта от по-активно участие 
на регионалните и местните участници, като например животновъди, ветеринарни 
лекари и организации на ловците, след като бъде постигнат благоприятен статут, 
и да насърчават сътрудничеството между регионите и на трансгранично равнище, 
като позволяват необходимата гъвкавост, за да се даде възможност за 
предприемане на конкретни действия в определени региони, които могат 
ефективно да разрешат конфликти на съвместно съществуване, включително 
контрол на управлението на популациите от едри хищници; приветства факта, че 
точката „Предложение за изменение: прехвърляне на вълка (Canis lupus) от 
приложение II в допълнение III към Конвенцията“ е включена в дневния ред на 
42-рото заседание на Постоянния комитет на Бернската конвенция; подчертава, че 
природозащитният статус на вълка на общоевропейско равнище оправдава 
смекчаването на статута на защита и следователно приемането на предложеното 
изменение;

4. подчертава факта, че превантивните мерки, включително оградите и кучетата 
пазачи, не постигат резултатите, необходими за предотвратяване по подходящ 
начин на нападенията и осигуряване на защита на добитъка; добавя също така, че 
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те са скъпи и оказват значително въздействие върху ландшафта и биосферата;

5. призовава държавите членки да предприемат конкретни мерки за решаване на 
проблемите, за да се гарантира устойчивото развитие на селските райони и 
местното животновъдство, по-специално по отношение на традиционните 
селскостопански практики, като например пасищното животновъдство; посочва, 
че стопанствата в планинските райони са малки и са изправени пред високи 
допълнителни разходи, но трябва да бъдат защитени и насърчавани, тъй като 
спомагат за опазването на планинските ландшафти и опазването на биологичното 
разнообразие в негостоприемните региони, като по този начин се избягва 
обезлюдяването на тези райони;

6. призовава Комисията и държавите членки да вземат предвид, че финансовата 
компенсация за загубите на домашни животни в резултат на нападения на едри 
хищници, въпреки че е от съществено значение за икономическото оцеляване на 
животновъдите, не може да компенсира снижаването на хуманното отношение 
към животните, което се проявява под формата на рани, спонтанни аборти, 
аборти, намалена плодовитост и намалена цялост на стадото, нито свързаното с 
това въздействие върху благосъстоянието на хората, включително на 
животновъдите и на населението като цяло, които в региони с повишено 
присъствие на едри хищници биха могли да се чувстват несигурни поради страх 
от нападения от тези животни;

7. призовава парите на данъкоплатците да бъдат използвани възможно най-разумно 
и счита, че е необходимо спешно да се изиска специален доклад от Европейската 
сметна палата относно ефективността на всички програми, насочени към въпроса 
за вълците и едрите хищници;

8. призовава държавите членки активно да защитават и съхраняват начина на 
пасищното земеделие, както и начина на живот на пасищните земеделски стопани 
чрез решителни действия и конкретни решения;

9. призовава държавите членки да вземат предвид въздействието, което постоянните 
и нарастващи нападения на хищното население могат да окажат върху селските 
общности, туризма и възстановяването; освен това призовава да се гарантира, че 
ще бъдат предприети конкретни действия за преодоляване на опустошителния 
ефект, който това вече е имало и може да продължи да оказва по отношение на 
изоставянето на земя и обезкуражаването на потенциалните млади земеделски 
стопани да навлязат в селскостопанския сектор;

10. призовава всички участващи страни да вземат предвид въздействието, което 
нападенията с хищници могат да окажат върху психологическото здраве и общото 
благосъстояние на хората, включително загубата на човешки живот, 
нараняванията, загубата на доходи и по-високите разходи за труд и материални 
разходи;

11. призовава всички участващи страни да определят подходящи възможности за 
финансиране извън рамките на общата селскостопанска политика, за да се 
гарантира и регулира съвместното съществуване на едрите хищници и 
животновъдството;
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12. призовава Комисията и държавите членки да обмислят конкретно решение за 
прехвърлянето на някои диви видове от Приложение IV към Директивата за 
местообитанията в Приложение V към нея, за да се даде възможност тези видове 
да бъдат обект на мерки за управление;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Комисията и на Съвета.


