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Конвенция за превенция и борба с грубото вмешателство в природата
София, 30.06.2018 

Подписалите държави, като имат предвид все поголямото антропогенно замърся
ване  на  природата,  необходимостта  да  се  спре  или  поне  забави  глобалното  затопляне,
както и повищаващите се нива на фини прахови частици в големите градове, в стремежа
си да създадат една екологична Европа, се споразумяха за следното: 

Чл.  1   (1)  Настоящата  Конвенция  има  цел  да  защитава  природата  от  всички  форми  на
необратими негативни изменения от страна на човека.
(2)  Настоящата   Конвенция   се   прилага   към   всички  форми   на   грубо   вмешателство   в
природата.

Чл. 2 За целите на настоящата Конвенция: 
           1.  Под   „грубо  вмешателство  в  природата“  се  разбира  нарушение  на  екологичното
равновесие в недопустими размери, т.е. такива с необратими последици.
       2.   „Природа“  означава   таванските  помещения  на  блоковете  в   големите   градове,
както и плоските покриви на панелните блокове. 

Чл. 3 Страните осъждат всички форми на предпочитане на интересите на децата, жените
и мъжете през тези на природата и предприемат  без забавяне необходимите законода
телни и други мерки за неговото предотвратяване.

Чл. 4 (1) Страните отпускат подходящи финансови и човешки ресурси за доброто изпъл
нение на интегрираните политики, мерки и програми за превенция и борба с всички форми
на грубо вмешателство в природата, обхванати от настоящата Конвенция, включително за
тези, които се провеждат от неправителствени организации и от гражданското общество. 
(2) При  необходимост  от  бързи  действия  по  тази  Конвенция,  обществените  поръчки  по
предходната   алинея   се  решават   еднолично  от  ресорния  министър,   като   се  дерогира
Законът за обществените поръчки, както и други подобни административни бариери.
(3) По  смисъла  на  пердходната  алинея  бързи  са  всички  действия  по  тази  Конвенция.  С
оглед избягване на неточности в превода, при всеки превод на Конвенцията на чужд език
настоящата  алинея  не  се  слага,  както  е  обичайно,  в  раздел   "Преходни  и  заключителни
разпоредби", а точно тук.

Чл.   5  Страните   признават,   насърчават   и   подкрепят   на   всички  равнища   работата   на
съответните неправителствени организации (без оглед на тяхната представителност) и на
гражданското общество, които действат активно в борбата с нарушаване на екологичното
равновесие в природата и установяват ефективно сътрудничество с тези организации. 

Чл. 6 (1) Страните определят или създават един или повече официални органи, отговаря
щи за координацията, изпълнението, мониторинга и оценката на политиките и мерките за
превенция и борба с всички форми на грубо вмешателство в природата, обхванати от Кон
венцията. Тези органи са в различни сгради, с различни администрации и припокриващи се
функции там, където национално законодателство забранява дублиращите се функции.
(2) Припокриването по предходната алинея не следва да се счита за дублиране.

Чл.  7 За  целите  на  изпълнението  на  настоящата  Конвенция  страните  се  ангажират  да
събират редовно  неагрегирана релевантна  статистическа  информация  дори  в случаите,
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когато тя не се обработва понататък и крайната ѝ дестинация е папка в климатизирано и
отоплявано през зимата помещение, с оглед на важността на тази информация  дори за
епохата след евентуално изчезване на компютрите. 

Чл. 8 Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на промени в социални
те и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предраз
съдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на идеята за малоценност
на природата или на стереотипни роли за хората и природата.

Чл. 9 (1) Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване
на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси
като равнопоставеност между човека и природата, нестереотипни роли на природата по
смисъла на дефиницията в чл. 2 т. 2, в официалните учебни програми и на всички образо
вателни равнища. 
(2) Учениците, които не успеят да покажат напредък в усвояването на нестереотипната
роля на природата, не могат да преминат в повисок клас.
(3) Правилото на предходната алинея може да се прилага многократно.

Чл. 10 (1) Страните осигуряват или укрепват подходящо обучение за съответните специа
листи, които работят с жертви или извършители на всякакви актове на грубо вмешател
ство  в  природата,  обхванати  от  настоящата  Конвенция,  за  превенция  и  откриване  на
такова вмешателство, равнопоставеност между човека и природата, нуждите и правата на
жертвите, както и за превенция на вторична виктимизация.
(2) Кой е подходящ за преподавател при обучението по предходната алиния се решава по
реда на чл. 4 ал. 2. 

Чл. 11 (1) Страните  предприемат  необходимите мерки, така че  правилата за поверител
ност, наложени от вътрешното законодателство за някои специалисти, да не представля
ват   пречка   пред   възможността   те  да   съобщават   на   компетентните   организации   или
органи, ако имат разумни основания да смятат, че е извършен акт на грубо вмешателство в
природата,  обхванат  от  настоящата  Конвенция,  и  че  могат  да  се  очакват  още  сериозни
актове на грубо вмешателство в природата. 
(2) Ако медия започне да твърди, че адвокатската, лекарската или банковата тайна може
да бъде подкопана по предходната алинея, на тази медия следва да се назначи проверка
от наймалко три институции, все едно кои. 
(3) Ако физическо лице изкаже твърдение по предходната алинея, на него му се забраня
ва да заема държавна служба, дори когато за нея няма нито един партиен кандидат.

Чл. 12 На природата, получила тежко увреждане на екологичното състояние, се отпуска
подходящо държавно обезщетение, доколкото вредата не е покрита от други източници
като извършителя, застраховка или здравни и социални програми с държавно финанси
ране. Това не възпрепятства страните да изискват възстановяване на отпуснатото обез
щетение от извършителя, доколкото се отчита надлежно безопасността на жертвата. 

Чл.  13  (1)  Настоящата  Конвенция  е  подписана  в  последните  дни  от  българското  евро
председателство, с оглед традициите за вземане на решения в последния момент. 
(2) За  стереотипната  традиция  по  предходната  алинея  се  прави  изключение  от  духа на
нестереотипност на настоящата Конвенция.


