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Основни ангажименти

1. Целите на тази Конвенция са запазването на дивата флора и
фауна и техните местообитания и по-специално на тези видове и
местообитания, чието запазване изисква сътрудничеството на
няколко държави, както и подпомагането на това
сътрудничество.
2. Специално внимание се отделя на застрашените и уязвими
видове, включително застрашените и уязвими мигриращи
видове.
3. Договарящите страни вземат необходимите мерки за
поддържане или адаптиране на популацията на дивата флора и
фауна на такова ниво, което отговаря по-специално на
екологическите, научните и културните изисквания, като се
отчитат икономическите изисквания, условията за отдих, както
и нуждите на подвидове, разновидности или форми, изложени
на риск, в дадени райони.
4. Всяка договаряща страна предприема необходимите стъпки за
стимулирането на национална политика за запазване на дивата
флора и фауна и природните местообитания, като се отделя
специално внимание на застрашените от изчезване и уязвими
видове и особено на ендемичните видове и на застрашените
местообитания в съответствие с разпоредбите на тази
Конвенция.
5. Всяка договаряща страна се задължава в своята политика за
планиране и развитие, както и в мерките за борба срещу
замърсяването, да има предвид запазването на дивата флора и
фауна.
6. Всяка договаряща страна стимулира образованието и
разпространява обща информация относно необходимостта от
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запазване на видовете от дивата флора и фауна, както и техните
местообитания.
7. Национални доклади на 2 и на 4 години.
8. Становища, информации, предложения и въпросници на
определени теми.
9. Участие в работни групи към Конвенцията.
Законодателни актове, в които е транспонирана

Закон за биологичното разнообразие;
Закон за защитените територии;
Закон за лова и опазване на дивеча.

Инструменти за прилагане

1. Изграждане на национална екологична мрежа.
2. Обявяване на защитени видове растения и животни.
3. Издаване на разрешителни за улавяне, убиване и събиране на
екземпляри от защитени животински и растителни видове.
4. Разработване и прилагане на планове за действие за застрашени
растителни и животински видове.
5. Регулирано ползване на видове от дивата фауна.
6. Съответстващи мерки за контрол на лова и ползването, с оглед
опазване на мигриращите видове.
7. Използване на различни финансови източници за финансиране
на проекти и дейности, свързани с прилагане на конвенцията, в т.ч.
национални и международни.
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