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http://www.invasiveplants.eu/


- Кралски декрет за забрана на внос на ИЧВ – Белгия

- Англия и Уелс имат общ законодателен документ, 

който ще е в сила и след Брекзит : 
(The Invasive Alien Species (Enforcement and Permitting) Order 2019)

Нормативна рамка - примери

- Северна Ирландия и Шотландия също 

изработват собствено законодателство 

за прилагане на Регламент 1143/2014.

Стратегии

- Стратегия за управление на водните 

ИЧВ в Иберия (Strategy for the 

management Iberian aquatic IAS ) –

Испания и Португалия

- Национална стратегия за ИЧВ във 

Франция



Институционална рамка за прилагане на Регламента в Словения 

предложена от проект LIFE ARTEMIS (2016-2020) 

www.tujerodne-vrste.info

В Словения се подготвя национален регламент/законодателство - дефинира по-

подробно мерките за управление на ИЧВ и дава възможност за пълното прилагане на

Регламент 1143/2014 на ЕС.

Министерството на околната среда и устройство на територията трябва да играе ключова

роля при изготвянето на законодателство и реализиране на институционалните решения.

Цялостната координация по отношение на ИЧВ да се поеме от Агенцията за околна среда

на Словения, а различни други институции да участват по подходящ начин в изпълнението

на конкретни задачи. В този контекст Агенцията да бъде и централен орган за 

координация на д-сти за ранно откриване и бързо ликвидиране (РОБЛ) на ИЧВ.

Изтъква се че: - необходим е нов персонал към Агенцията, който да се занимава с ИЧВ 

и - задачите свързани с ИЧВ не могат и не трябва да бъдат възложени на

съществуващите служители.

Системата за РОБЛ трябва да бъде формализирана с подходяща правна рамка и да се
осигурят допълнителни финансови и човешки ресурси за изпълнение на новите задачи.

http://www.tujerodne-vrste.info/


Институционална рамка за прилагане на система за РОБЛ в Словения 

предложена от проект LIFE ARTEMIS (2016-2020) 

www.tujerodne-vrste.info

Системата за РОБЛ се основава на координирани дейности, с които се откриват чужди

видове в ранните етапи на тяхното разпространение и чрез бързо действие те се ликвидират 

или поне се ограничават и се предотвратява по-нататъшното им разпространение.

За установяване на ефективна система за РОБЛ са необходими следните стъпки:

1. Осигуряване на подходяща правна система

2. Определянето на централен орган, който да координира работата на всички институции и да

осъществява комуникация за разпределяне на задачи и тяхното отчитане

3. Определяне на оторизирани институции за изпълнение на задачи в областта на инвазивните

чужди видове като обществена услуга или въз основа на нормативни правомощия

4. Изготвяне на годишни програми за мониторинг на състоянието на инвазивните чужди видове

5. Осигуряване на подходяща информационна система

6. Определяне на задачи по верифициране и инспекция

7. Изготвяне на планове за РОБЛ за отделни видове или групи подобни видове

8. Определяне на начина за прилагане на мерките за бързо ликвидиране

9. Осигуряване на финансиране за функционирането на институциите и прилагане на мерки за

бързо ликвидиране

http://www.tujerodne-vrste.info/


Институционална 

рамка за прилагане 

на система за РОБЛ 

в Словения 

предложена от 

проект LIFE ARTEMIS 

(2016-2020) 

www.tujerodne-vrste.info

http://www.tujerodne-vrste.info/


Институционална рамка за РОБЛ в Словения предложена от проект LIFE ARTEMIS

1. Откриване на вида

2. Информиране чрез приложение за ИЧВ „Invazivke“ или чрез сигнал до

отговорните институции

3. Първа тактическа среща – свиква се от Агенцията по околната среда не по-

късно от 10 работни дни след получаване на уведомлението за откриването на

находище.

4. Оценка на ситуацията - подробно проучване на мястото на терен и подготвяне

на проект на план за ликвидиране на находището. (Института за опазване на

природата на Словения или Управителен орган, ако е ЗТ)

5. Втора тактическа среща - представяне на резултатите от проучването и плана

за ликвидиране. Решаване на логистиката по премахване на ИЧВ. Уточняване

на мерки за трайно отстраняване на вида или ограничаването му.

6. Ликвидиране на находището – дейностите се поемат от стопанина/ управителя

на територията.

7. Мониторинг.



Институционална рамка за РОБЛ в Словения предложена от проект LIFE ARTEMIS

6. Ликвидиране на находището – дейностите се поемат от стопанина/ управителя

на територията.

Прилагането на мерки за отстраняване на растенията на терен се поема от организацията, 

която има най-големия дял по отношение на ползването на земята.

Освен ако организациите не се договорят друго, дейностите за бързо елиминиране на 

находището се поемат от:

- за горските площи - Словенската служба по горите,

- за водни и крайречни зони - Дирекция за водите на Република Словения или 

концесионерът, който извършва комуналната услуга в областта на управлението на водите.

- по пътищата и крайпътните зони, пътни ръководители и, заедно с железниците, 

железопътни оператори.

- във всички останали области - Институтът за защита на природата.

Дейностите по отстраняване се осъществяват със собствен персонал или с външни

изпълнители.



Институционална рамка за РОБЛ в Словения предложена от проект LIFE ARTEMIS

За успешното прилагане на предложената система за РОБЛ е необходимо:

- да се приемат подходящи нормативни документи (правна основа)

- да се осигурят средства за укрепване на персонала и покриване на материалните

разходи.

Всяка организация, включена в системата, трябва да разполага с основните финансови

средства за извършване на оценка на ситуацията и/или на мерки за ликвидиране на

растенията. Финансирането за изпълнение на мерки, които не се извършват в рамките на

дейността на институциите се осигурява от компетентното министерство. Средствата се

предоставят в рамките на финансирането на годишните работни програми на

институциите.

В случай на откриване на широкомащабни находища, при които разходите надвишават

отпуснатите по работните програми средства, допълнителни средства трябва да бъдат

предоставени от компетентните министерства.

Прилага се принципа „замърсителят плаща“ ако се разкрие, че възникването на

находище на ИЧВ е в резултат на умишлени действия и извършителят може да бъде

идентифициран.



Изготвяне на национални 
информационни бази 
данни и списъци с ИЧВ с 
различни категории в 
допълнение към Списъка 
на Съюза.

- Предупредителен списък 
– видове, които не се 
срещат в страната, но 
съществува висок риск 
да влязат.

- Списък от видове за 
наблюдение и контрол.

www.ias.biodiversity.be

http://www.ias.biodiversity.be/


Германската 

платформа за ИЧВ

www.neobiota.bfn.de

Германска федерална 

агенция за опазване на 

природата

http://www.neobiota.bfn.de/


Информационна система за събиране на данни на терен за 

разпространението на видовете - Словения

Включване на подхода

за гражданска наука за 

попълване на данните

проект LIFE ARTEMIS 

www.tujerodne-vrste.info

http://www.tujerodne-vrste.info/


Анализ на риска за навлизане и 

разпространение на конкретни ИЧВ -

Белгия

- Биологични и екологични изисквания

- Разпространение в страната и съседни 

райони

- Възможни пътища за навлизане и 

разпространение 

- Оценка на риска и най-уязвими зони

- Управление на риска

Анализ на риска за Lagarosiphon major

КАПАЦИТЕТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ЗАСТРАШЕНИ ЗОНИ В 

БЕЛГИЯ

Климатичните условия и характеристиките на 

местообитанията на повечето белгийски 

сладководни потоци и езера се вписват в рамките на 

екологичните изисквания на L. major. Следователно 

Белгия е страна, където видът показва 

потенциално висок капацитет да се установи. Тъй 

като видът е воден и тясно свързан със сладка 

вода, повечето влажни зони, потоци и езера 

(включително чувствителни зони, природни 

резервати и Натура 2000 зони) се считат за силно 

уязвими към инвазия от L. major.



Планове за действие и 

ръководства - Великобритания



Планове за действие и 

ръководства - Великобритания



Планове за действие и 

ръководства - Великобритания



Управление на ИЧВ по пътищата на Ирландия

- Ръководства на Националната пътна служба
- Промяна в подхода и конкретни мерки – по-малко 

декорация и градинарство и по-голям акцент на 
естественото озеленяване.

- Подпомагане на растителността да не позволява 
навлизане на ИЧВ, контрол на преместването на 
почва и др. материали и т.н.

Мулчиране със сено с местен 
произход.

Естествена реколонизация



Система за ранно откриване и бързо ликвидиране на ИЧВ в Словения 

с предложения за конкретни видове



Материали за 

обучение и 

популяризиране

Великобритания



Материали за 

обучение и 

популяризиране

Великобритания



Материали за обучение и 

популяризиране - Словения



Материали за 

обучение и 

популяризиране от 

Великобритания



Материали за обучение и 

популяризиране от 

Словения



- Приемане на Кодекс за поведение 

- Списък с предложения за заместване на ИЧВ с 

местни видове с декоративна стойност

- Списък с ИЧВ, които да бъдат спрени за 

отглеждане и търговия.

Проект LIFE AlterIAS 

«Алтернативи на 

инвазивните растения» -

комуникационен проект, 

посветен на ИЧВ

и превенция в сектора на 

декоративното 

градинарство 

(www.alterias.be ). 

Кампания за популяризиране и работа с градинските центрове, 

разсадници и търговци на декоративна растителност в Белгия

http://www.alterias.be/


Кампания за информиране и образоване на риболовци, каякари, хора 

занимаващи се с разходки с лодки и др. 

„Провери-Изчисти-Изсуши“

Проект LIFE RAPID в Англия

www.nonnativespecies.org

http://www.nonnativespecies.org/


Събития за 

популяризиране 

- Ежегодна седмица 

на ИЧВ със събития 

в цялата страна във 

Великобритания.



Благодаря за вниманието!  

За връзка:
Фондация “Информация и природозащита”
Тел/факс: 02 872 14 83
Email: bd@ecologybg.com

www.invasiveplants.eu

mailto:bd@ecologybg.com
http://www.invasiveplants.eu/

