Изх. №:

ДО: Министерски съвет, s.minkov@government.bg

Относно: Публично Обсъждане на Проекта на Споразумение за Партньорство на Република
България за 2021-2027г.
СТАНОВИЩЕ
от
Фондация “Бат Уърлд България „Ден и Нощ“ вписано в регистъра с нестопанска цел при
Софийски градски съд, булстат 205519403, със седалище и адрес на управление град София, район
Младост, ж.к. Младост 1-А, бл. 504, вх. А, ет. 7, ап. 17, представлявано от Вяра Крушкова,
действаща в качеството си на законен представител; Мадлен Иванова, действаща в качеството си
на законен представител; Доля Пипилева, в качеството си на гражданин на Република България

Уважаеми дами и господа,
В рамките на законово установената процедура по публично обсъждане на проекта на
Споразумение за партньорство на Република България за 2021-2027 г. (наричан по-долу
„Споразумението за партньорство”), Bat World Bulgaria, основавайки се на:





опита на организацията в опазване на прилепите и биоразнообразието в България, работа
със заинтересовани страни на всички нива, прилагане на политиките на ЕС за опазване на
природата;
изискванията на националното законодателство, международните споразумения и
стратегически документи на национално и международно ниво;
споделяне и обсъждане на проекта на Споразумение за партньорство на Република
България за 2021-2027 г. с експерти, с други граждански организации и със заинтересовани
граждани;

изразява следното становище:

Предложение за по-добро интегриране в Споразумението за Партньорство на Република България
за 2021-2027г на опазването на защитените видове диви животни, обитаващи населените места,
съобразно Закона за биологичното разнообразие и Споразумението за опазване на популациите
на европейските прилепи (UNEP/EUROBATS).
Дефинирани проблеми
Опазването на биологичното разнообразие и интегрирането на усилията за опазването му в
останалите секторни политики и социалния живот са много слабо застъпени, а в сферата на
постигане на целите за енергийно ефективност на сградите в градска среда, въобще липсват.
Птиците и прилепите, населяващи градската среда, са особено полезни за регулиране и
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намаляване на насекомите, а в същото време са защитени и тяхното опазване е отговорност на
всички институции и граждани. Някои видове са се приспособили предимно да обитават
населените места и изчезването им от тази среда ще доведе до драстично намаляване на
популациите им.
В процеса на саниране на многофамилните жилищни сгради по програмата за Енергийно
ефективност, стотици хиляди екземпляри от различни видове прилепи и птици биват зазиждани
живи, а техните убежища или места за размножаване се унищожават. Досега не е приложена
адекватна методика за установяването и опазването на тези видове преди започване на
санирането. Не са налице и изисквания да се предоставят алтернативни убежища за тези животни
или да им бъде предоставено друго подходящо пространство, в което да се преместят преди
започване на дейности по сградите.
Всички прилепи в България са защитени на цялата територия на страната (сългасно Приложение
№ 3 от Закона за Биологичното Разнообразие - ЗБР), както и почти всички видове птици. Това
означава, че всяко умишлено улавяне, всяко убиване, преследване и обезпокояване, особено
през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция, всяко
увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на
миграция са забранени и се преследват от закона (чл. 38 от ЗБР). Означава също, че тези действия
са забранени за граждани, стопански и нестопански структури, държава и общини.
През 1999 г. България е ратифицирала Споразумението за опазване на популациите на
европейските прилепи (UNEP/EUROBATS), с което се задължава с опазването на прилепите на
територията си.
В проекта на Партньорско споразумение няма ясна обвързаност и изискване дейностите по
енергийна ефективност да са обвързани с опазването на биоразнообразието и в частност на
прилепите и птиците, които обитават сградите. Има огромна нужда от заделяне на средства за
предварителен оглед на сградите за наличие на защитени видове и техни убежища, предсписване
на мерки за съхраняването им, включително осигуряване на алтернативни убежища или места за
гнездене на птиците, както и изпълнение и контрол на мерките.

Предложения
Отчитайки поставения по-горе проблем, предлагаме опазването на биологичното разнообразие и
в частност на прилепите и птиците, населяващи градска среда, да залегне като задължително в
изискванията за осъществяване на дейности за постигане на енергийна ефективност, финансирани
в рамките на Споразумението за партньорство. Конкретно предлагаме това да се постигне чрез
интегриране на следните дейности и изисквания:
Включване в условията за изпълнение на програмата на задължително изискване да се осигурят
подходящи места за размножаване и убежища за прилепи и диви птици, населяващи градска
среда, като се съобразяват екологичните изисквания на видовете при технологичните решения
без да се нарушават нормите за енергийна ефективност; като част от изискванията да се посочат
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сроковете на размножаване на видовете (включително пристигане и отлитане на мигриращи
видове) и сроковете за ползване на убежища, за да се съобрази във възможно най-ранен етап
всеки проект, свързан с енергийната ефективност и да се избегнат въздействия върху животните,
забранени по закон.
Изготвяне и прилагане на методика, която да позволява предварителен оглед на фасадите за
установяване на съществуващи места за размножаване и убежища в сградите, и да предложат
подходящи мерки за избягване на унищожаването на живи животни, също и за изграждане на
подходящи алтернативни убежища и места за размножавате успоредно с осъществяването на
процеса на саниране. При изпълнение на дейностите да гарантира правилното им изпълнение без
опасност за животните.
Осигуряване на необходимите средства за предварителен оглед на сградите за наличие на
защитени видове и техни убежища, изготвянето на пакет от мерки и тяхното реално изпълнение,
така че да не се налага преждевременно спиране на проекти и дейности, поради нуждата от
спасяване на диви животни и обезопасяване на сградите.
В изискванията за изпълнение на дейности по енергийна ефективност да се включи и строг
контрол от страна на отговорните институции по опазване на биоразнообразието – Регионалните
инспекции по околна среда (РИОСВ) като условие за отпускането на всеки транш по финансиране
на проектите, осъществявани в рамките на финонсови механизми по Споразумението за
партньорство.

Прилагаме списък на видовете птици и прилепи, обитаващи населените места, които са найзасегнати от дейности, свързани с подобряване на енергийната ефективност на сградите.
Приложение:
Списък с видове животни, които обитават жилищни сгради и техните фасади:
1. Птици
•

Черен бързолет (Apus apus)

•

Белогръд (алпийски) бързолет (Tachymarptis melba)

•

Блед бързолет (Apus pallidus)

•

Градска лястовица (Delichon urbicum) и селска лястовица (Hirundo rustica)

•

Голям синигер (Parus major), Син синигер (Cyanistes caeruleus)

•

Керкенез (Falco tinnunculus)

•

Домашна червеноопашка (Phoenicurus ochruros)

•

Бяла стърчиопашка (Motacilla alba)
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•

Сива мухоловка (Muscicapa striata)

•

Черен дрозд (Turdus merula)

•

Полско врабче (Passer montanus)

•

Бял щъркел (Ciconia Ciconia)

Други видове, обитаващи сградите
•

Домашно врабче (Passer domesticus)

•

Обикновена чавка (Corvus monedula)

•

Домашен гълъб (Columba livia f. domestica)

2. Прилепи
•

Ръждив (обикновен) вечерник (Nyctalus noctula)

•

Малък вечерник (Nyctalus leisleri)

•

Кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus)

•
Малко кафяво прилепче (Pipistrellus pygmaeus), Прилепче на Натузий (Pipistrellus nathusii),
Прилепче на Сави (Hypsugo savii)
•

Полунощен прилеп (Eptesicus serotinus)

•

Двуцветен прилеп (Vespertilio murinus)

•

Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros)

•

Голям нощник (Myotis myotis)

•

Сив дългоух прилеп (Plecotus austriacus)

С уважение,
Доля Пипилева
Мадлен Иванова
Вяра Крушкова
Bat World Bulgaria
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