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Изх.№ 20220207.01 
 
До 
Г-н Борислав Сандов, 
Заместник министър-председател по климатични политики 
и министър на околната среда и водите 

 
Относно: Предприемане на мерки за забрана на вноса и развъждането на животни от 
вида „Американска норка“ (Neovison vison) поради риска за местната флора и фауна от 
случайното освобождаване на вида в дивата природа. 

 
Уважаеми г-н Сандов, 

 
Отглеждането на стотици хиляди животни от вида Американска норка (Neovison 

vison) във фермите за кожи в РБ създава сериозна заплаха за биологичното разнообразие.  

Още през 2017 г. в Научно становище на Центъра за оценка на риска по 
хранителната верига1 (ЦОРХВ), се анализира отглеждането за ценни кожи на вида 
Американска норка и рискът от тази дейност за околната среда и биологичното 
разнообразието. „Въпреки че не е включена в Регламент (ЕС) № 1143/201420 на 
Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно 
предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на 
инвазивни чужди видове, американската норка е изключително силен и агресивен 
хищник, който бързо се размножава и измества популациите на силно застрашената 
европейска норка, както и на други животни от семейство порови тъй като им отнема 
територии, конкурира се с тях за храна и подслон. ... Американската норка е инвазивен 
неместен вид бозайник със силно отрицателно въздействие върху местната фауна в 
Европа, който засяга отрицателно поне 47 местни вида. Чрез екологична конкуренция тя 
засяга отрицателно няколко местни хищници, а именно европейски норки, порове и 
белки (Mustela erminea). Въздействието на хищничеството на американската норка върху 
водолюбивите птици около сладководните водоеми, морските птици, дребните 
бозайници, земноводните и рибите също е документирано в различни проучвания в 
Европа.“ В становището на ЦОРХВ се идентифицират следните рискове: 

1. Риск от разпространение на популацията на американска норка в нови райони – 
силно вероятно; 

2. Риск от трайно установяване на устойчиви популации – много вероятно; 
3. Разпространение – бързо; 
4. Риск за общественото здраве и здравето на животните, свързан с отглеждането на 

Американска норка (Neovision vison) в животновъдни обекти на територията на  
 
 

                                                           
1 Научно становище за оценка на риска чрез анализ на информация, свързана с отглеждането на Американска норка за ценни 
кожи в животновъдни обекти на територията на Р. България – публикувано на 26 септември 2017 г. – ЦОРХВ 
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Република България. Оценката на риска за здравето на хората и животните се 
свежда до 2 направления:  
А) Риск от поява и разпространение на заразни заболявания в резултат на 
неконтролирано „изпускане“ на норки извън стопанството, в околната среда, и 
създаването на популации от свободно живеещи норки.  

Б) Риск от поява и разпространение на заразни заболявания, свързан с неспазване 
на технологията на отглеждане и мерките за биосигурност във фермите, 
изискванията за обезвреждане на отпадните продукти от животновъдния обект 
(отпадни води, тор, странични животински продукти и други). 

Научната литература изобилства от съобщения, които показват широката палитра 
от заразни, ивазивни и зоонозни заболявания на вида американска норка и много 
голямото им здравно значение, както за здравеопазването на вида и другите диви или 
продуктивни животни, а така също и риска за общественото здравеопазване. 

Като страна по Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и 
естествените местообитания, одобрена с Решение 82/72/ЕИО на Съвета, Европейският 
съюз и респективно България, е поела ангажимент да вземе всички подходящи 
мерки, за да се гарантира запазването на естествените местообитания на видовете 
от дивата флора и фауна. 

 Водещо в отправната позиция на съюзния екологичен регулаторен модел е 
разбирането за биоразнообразието като споделена европейска ценност и общо природно 
наследство. 

 С цел гарантиране на високо равнище на защита на биоразнообразието като 
споделена европейска ценност и общо природно наследство, обуславящо приоритетна 
защита, моля със заповед да забраните вносът и развъждането на Американска 
норка (Neovison vison) поради сериозния риск за околната среда и 
биоразнообразието при случайното им освобождаване в дивата природа. 

 Научно изследване проведено в периода 01.08.2017 г. – 11.03.2019 г. в близост до 
най-голямата ферма за норки в района на с. Маджерито (обл. Стара Загора) показва 54 
случая за 108 избягали норки, 27 от норките са установени в дивата природа, вкл. 2 
случая в защитена зона Натура 2000, което поставя под риск видовете в защитената 
зона2. Първоначалните данни от изследване с помощта на 10 фотокапана в дивата 
природа около фермата показва, че само на един от тях има заснети 9 американски норки 
за едногодишен период3. Тези факти недвусмислено показват, че освен в населените 
места множество норки съществуват и в дивата природа около фермата. Показателно е 
също, че преди започване дейността на фермата за норки до с. Маджерито, няма данни 
или наблюдения от местни жители за присъствие на американски норки в региона.  

                                                           
2 Koshev Y. 2019. Occurrence of the American Mink Neovison vison (Mammalia: Carnivora: Mustelidae) in Bulgaria. Acta Zool. Bulg. 73(3): 
417-425 

3 Nikova P.K., M. Kachamakova, Y. Koshev. 2021. Is there an established American mink (Neovison vison Schreiber, 1777) population in 
Bulgaria? Initial results from a survey on escapees from fur farms. In: Trichkova et al (eds.) Book of abstracts of Joint  ESENIAS and DIAS  
Scientific  Conference and 10th ESENIAS Workshop “Ten years  of cooperation and networking on  invasive  alien species in East and South 
Europe 07–09 December 2021”. 
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 Като акт на националния законодател, основан на правото на ЕС, Законът 
за биологичното разнообразие (ЗБР) предвижда правото на министъра на околната 
среда и водите да регулира въвеждането на неместни животински видове в 
природата. Съгласно чл.67, ал.4, т.2 от ЗБР министърът на околната среда и водите, със 
заповед, обнародвана в "Държавен вестник", забранява вноса, развъждането и 
отглеждането на неместни животински, растителни и гъбни видове, включително 
подвидове и вариетети, ако случайното им освобождаване в дивата природа ще 
застраши съществуването на местни видове от дивата флора, фауна и микота.   

 Същественото е, че въвеждането на тези мерки не би било в резултат просто на 
свободната преценка на органа, компетентен да издаде заповедта. Те се основават на 
изцяло изложените по-горе научни данни. Съгласно ТР №16 от 1975 г. на ОСГК на ВС, 
незагубило своята актуалност до днес, издаването на акта и мотивите към него не е 
необходимо да съвпадат по време. Възможно е съображенията да предхождат 
издаването на акта и да се намират в друг документ, предхождащ административния 
акт. Ако административният акт е издаден въз основа на такива подготвителни 
документи, изложените в тях съображения са такива и по издаването на акта. 
Позоваването на тези документи сочи фактическите основания, съответстващи на 
посоченото в административния акт правно основание, мотивирало административния 
орган да издаде заповедта. По същество те представляват юридическият факт (респ. 
фактическият състав), от който органът черпи упражненото от него административно 
правомощие. Това са конкретните факти, въз основа на които същият е счел, че следва да 
упражни предоставената му компетентност.  

 Предприемането на посочените действия би било в унисон с: 

1. Възприетия стандарт на високо равнище на защита на околната среда, изразяващ 
се  в принципите на предпазните мерки и превантивните действия, принципа на 
приоритетното отстраняване още при източника на замърсяване на околната 
среда, посочени в чл. 191 ДФЕС. Посочените цели и принципи представляват 
първично право на ЕС, което държавите членки доброволно са възприели с 
присъединяването си към ЕС и от тях се очаква да го спазват и прилагат. 

2. Съобщение на ЕК „Environmental Implementation Review 2019: A Europe that 
protects its citizens and enhances their quality of life" (Brussels, 4.4.2019 COM 
(2019)149 final). Този документ на ЕК не оставя съмнение, че прегледът на 
изпълнението на съюзното право в областта на околната среда се осъществява с 
повишена строгост за спазване на неговите императиви в контекста на 
постигнатите, предписани от него резултати, за да се гарантира качествен живот 
на гражданите в общността (България е споменавана за неизпълнение на тези 
изисквания - към 2020 г. срещу Република България има започнати повече от сто 
процедури и предупреждения за такива, като най-много нарушения са отчетени в 
областта на енергетиката, транспорта и околната среда).  

3. Също така, в съобщение на ЕК - „Действия на ЕС за подобряване на 
спазването на законодателството и управлението в областта на околната 
среда" (Брюксел, 18.1.2018 - COM/2018/010 final) изрично се посочва 
(„Въведение и контекст"), че от съществено значение за успеха на изпълнение на 
съюзното законодателство в областта на околната среда е, включително,  
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собствениците на земя да изпълняват екологичните задължения по отношение на 
своите дейности, и се подчертава, че задълженията могат да бъдат под формата на 
забрани, общи правила със задължителен характер, разрешителни и други мерки, 
въведени с цел защита на околната среда, общественото здраве и дългосрочните 
нужди на обществото от ресурси.  

4. Самата Конституция на РБ, която предвижда приоритетна закрила за 
установени в нея висши ценности като например опазване и възпроизводство на 
околната среда (чл. 15).  

5. Решение № 14 от 12.10.2021 г. на КС на РБ по к.д. № 14 / 2020 г. (относно 
конституционосъобразността на заповедите на министъра на околната среда 
и водите за определяне на защитени зони по Закона за биологичното 
разнообразие), в което Конституционният съд (макар и по друг повод) приема, че 
при застрашени от изчезване местообитания и видове, належащо нуждаещи се от 
приоритетна защита, мерките по необходимост са съществено ограничаващи 
….. изключвайки значителен спектър или всякакви дейности, с цел 
възстановяване на благоприятното природозащитно състояние. Също така 
приема, че ограничения, основавани на изцяло научни критерии за запазване на 
местообитанието и в крайна сметка на вида/видовете – водещата цел 
на Директива 92/43/ЕИО, транспонирана чрез ЗБР, е съразмерно на 
конституционно защитена цел от публичен интерес – опазване на околната среда 
и разнообразието на живата природа, осигуряване на правото на гражданите на 
здравословна и благоприятна околна среда. 

 Биоразнообразието е от огромно значение за икономическото и социалното 
развитие на човечеството. Нарастващото признание в света на биоразнообразието като 
висша ценност както за настоящите, така и за бъдещите поколения, е в основата на 
създаването и непрекъснатото развитие на стабилна и засилена правна защита на 
биоразнообразието и устойчивите екосистемни услуги на международно, регионално и 
национално ниво.  

 Надяваме се Вашата навременна намеса да предотврати появата на цяло едно 
поколение от около 100 000 американски норки, които предстои да бъдат заченати през 
февруари и март тази година. 

 Приложение 1. Като допълнение към гореизложеното прилагаме обширния 
ресурсен доклад „The Environmental Cost of Fur“, в който са включени множество научни 
източници, потвърждаващи рисковете за биоразнообразието от фермите за кожи, в които 
се отглежда Американска норка. 

 

С уважение, 

     
Петя Алтимирска                           07 февруари 2022 г. 
Председател на УС на Сдружение „КАЖИ“  

   


