
 Сдружение „На Ти с Природата” 
София 1301, ул. Трапезица № 4,  вх. 3, ет. 2, ап. 4, тел. 4 830 830  

ел. поща: info@iwns.org, www.iwns.org 
 

 1

Изх. №  8-ЗЗЖ /01-1506009 
 
15 юни 2009 г, София 

ДО: 
МИНИСТЪР 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА  
СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
На вниманието на 

Отдел „Биологично разнообразие” 
 

СИГНАЛ 
относно неправомерно отглеждане на бабуин от вида Papio cynocephalus, в бирария „Ранчо-

парк Панорама”, село Еркеч, община Поморие 
 

Уважаеми господин Министър,  
 

На 25.11.2008 г. Сдружение „На ти с природата” изиска проверка във връзка с 
отглеждане на млад бабуин от вида Papio cynocephalus в ресторант-бирария „Ранчо-парк 
Панорама” в бургаското село Еркеч – днешно Козичино, община Поморие със сигнал с наш 
Изх. № 17-ЗЗЖ/25112008. 

На сигнала, РИОСВ – Бургас в съвместна проверка с РВМС-Бургас и отдел Екология при 
община Поморие извършва проверка, резултатите от която са обобщени в писмо с изх техен 
№7017 от 09.12.2008 г.  

Проверката установява някои от следните данни: 
o бабуинът е в добро състояние 
o собственикът на заведението не е регистрирал притежавания екземпляр бабуин от 

вида Papio cynocephalus, защитен вид по CITES и Приложение В по Регламент 338/97 на ЕС, 
за което му е съставен акт и издадено предписание. 

o бирария „Ранчо-парк Панорама” има издадено удостоверение за одобряване на 
животновъден обект – ферма за щрауси, но не за друг тип животни; 

На основа на проверката е направена основна интерпретация, че бирарията е тип 
увеселително заведение и попада под разпоредбите на чл. 27 от ЗЗЖ и съответно бабуинът 
може да бъде притежаван до 2015 година, като на собственикът е издадено предписание 
заведението да бъде лицензирано като зоопарк съгласно чл. 62 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР). 
С този сигнал бихме искали допълнителна експертиза по случая за следното:  

1. възможно ли е ресторант-бирария „Ранчо-парк Панорама” практически да получи 
лиценз по чл. 62 от ЗБР. 

2. възможно ли е да се твърди, че бабуин, вид примат, може да бъде в добро състояние 
на живот до 2015 година, след като условията, създадени му за отглеждане не покриват 
минималните изисквания  за отглеждане на примати, заложени в Наредба № 6 от 23.10.2003 
г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини, 
Раздел II. Отглеждане на примати, Чл. 5.   

С уважение: 
 

Донка Калчева, председател на УС 
 

Приложения:  
1. Отговор на Министерството на околната среда и водите – Регионална инспекция 

Бургас във връзка на наш Изх. № 17-ЗЗЖ/25112008  
2. Снимков материал  


