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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
към StatusQuo анализ на прилаганите практики и дейността на отговорните 

институции в България в сектор спелеология 
 
 

 
КОНВЕНЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

 
Подписване 5.06.1992 г., Рио де Жанейро, Бразилия. 
Ратифициране Ратифицирана със закон, приет от 37-то НС на 29.02.1996 г.  

ДВ, бр. 22 от 15.03.1996 г.   
Обнародване ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г. 
В сила за Република 
България 

16.07.1996 г.   

Основни ангажименти  Всяка договаряща страна, доколкото е възможно и подходящо и 
особено за целите на членове от 8 до 10: 
 а) идентифицира компонентите на биологичното разнообразие, 
които са важни за неговото опазване и устойчиво използване, като се има 
предвид списъкът с категориите в приложение I; 
 б) наблюдава и контролира чрез вземане на проби и други методи 
идентифицираните компоненти на биологичното разнообразие според 
буква "а", като се обръща особено внимание на тези, изискващи спешни 
мерки за опазване, и тези, които предлагат най-голям потенциал за 
устойчиво използване; 
 в) идентифицира процеси и категории дейности, които имат или 
могат да имат значително вредно въздействие върху опазването и 
устойчивото използване на биологичното разнообразие, и наблюдава и 
контролира последствията чрез вземане на проби и други средства;  и 
 г) поддържа и организира чрез какъвто и да е механизъм данни, 
произтичащи от идентифицирането и мониторинга на дейности, свързани с 
букви "а", "б" и "в". 
Национални доклади на 3 години; 
Тематични доклади; 
Национален план за опазване на биологичното разнообразие; 
Създаване на система за обмен на информация (Clearing House Mechanism). 
 

Законодателни актове, в 
които е транспонирана 

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

Инструменти за 
прилагане 

Предвиждат се системи за мониторинг, планове за действие за застрашени 
видове растения и животни, регистри за национални  колекции, поддържане 
на колекции ex situ, регламентиране на достъпа до генетични ресурси и др. 
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КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВАТА ЕВРОПЕЙСКА ФЛОРА И ФАУНА И 

ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ  
(БЕРНСКА КОНВЕНЦИЯ) 

 
Подписване 19.09.1979 г., Берн, Швейцария. 

 
Ратифициране Ратифицирана от Великото народно събрание с Решение от 25.01.1991 г., 

ДВ, бр. 13 от 1991 г.   
 

Обнародване ДВ, бр. 23/10.03.1995 г. 
 

В сила за Република 
България 

1.05.1991 г. 
 

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 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. 
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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. 

 
КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА МИГРИРАЩИТЕ ВИДОВЕ ДИВИ ЖИВОТНИ (БОНСКА 

КОНВЕНЦИЯ) 
  
Подписване 23. 06. 1979 г., Бон, Германия. 
Ратифициране Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 23. 07. 1999 г.  

ДВ, бр. 69 от 3. 08. 1999 г.  
Обнародване ДВ, бр. 16 от 25. 02. 2000 г. 
В сила за Република 
България 

1. 11. 1999 г. 

Основни ангажименти  1.  Страните признават значението на опазването на мигриращите 
видове и на съгласието на държавите в региона да предприемат действия с 
тази цел, когато това е възможно и подходящо, като отделят специално 
внимание на мигриращите видове, чийто природозащитен статус е 
неблагоприятен, и като самостоятелно или в сътрудничество вземат 
подходящите и необходими мерки за опазването на такива видове и техните 
местообитания. 
 2.  Страните признават необходимостта от предприемане на 
действия, за да се избегне превръщането на мигриращите видове в 
застрашени. 
 3.  Страните по-конкретно: 
 а) трябва да насърчават, да си сътрудничат и да подкрепят 
изследванията, свързани с мигриращите видове; 
 b) полагат усилия за осигуряване на незабавна защита на 
мигриращите видове, включени в приложение I;  и 
 с) се стремят да сключват споразумения за опазване и управление на 
мигриращите видове, включени в приложение II. 

4. Национални доклади на всеки 3 години. 
 

Законодателни актове, в 
които е транспонирана 

Закон за защитените територии, 
Закон за биологичното разнообразие. 
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ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЛАНДШАФТА 

 
Дата и място на 
подписване 

20 октомври 2000 г., Флоренция, Италия. 
 

Ратифициране 
 

Ратифицирана със закон, приет от 39-то НС на 13 октомври 2004 г., 
ДВ бр. 94 от 22.10.2004 г. 
 

Обнародване в 
Държавен вестник 

ДВ. бр.22 от 15 март 2005 г. 
 

В сила за Република 
България 

1 март 2005 г. 

  
Основни 
ангажименти 

Основната цел на конвенцията е да насърчи опазването, 
управлението и планирането на ландшафтите и да организира 
европейско сътрудничество по въпросите на ландшафта. 
Мерки, които трябва да бъдат изпълнявани: 
А. Популяризиране 
Всяка страна се ангажира да повиши сред гражданското общество, 
частните организации и публичните власти разбирането за важността 
на ландшафтите, тяхната роля и промените в тях. 
Б. Обучение и квалификация 
Всяка страна се ангажира да подкрепя: 
а. обучението на специалисти по оценка и работа с ландшафта; 
б. мултидисциплинарни обучителни програми по политика, опазване, 
управление и планиране на ландшафта за професионалисти от 
частния и публичния сектор и за съответните асоциации; 
в. училищни и университетски курсове, които в рамките на 
съответните предмети третират ценностите, свързани с ландшафта, и 
въпросите по неговата защита, управление и планиране. 
В. Идентифициране и оценка 
1. С активното участие на заинтересованите страни, както 
постановява член 5в, и с оглед усъвършенстването на познанията за 
своя ландшафт всяка Страна се задължава да: 
а. i) идентифицира ландшафтите на своя територия; 
    ii) анализира техните характеристики и факторите, които ги 
трансформират; 
    iii) да регистрира промените; 
б. направи преценка на така идентифицираните ландшафти, вземайки 
под внимание специфичните ценности, които заинтересованите 
страни и населението му придават.  
2. Тези процедури по идентифициране и оценка трябва да се 
ръководят от обмен на опит и методологии между страните на 
европейско ниво, както следва от член 8. 
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 Д. Приложение 
За да приложи в действие политиката за ландшафта, всяка страна се 
задължава да приеме инструменти, целящи опазване, управление 
и/или планиране на ландшафта. 
 

Законодателни 
актове, в които е 
транспонирана 

Отделни елементи от конвенцията са транспонирани в следните 
закони: 

• Закон за опазване на околната среда; 
• Закон за защитените територии; 
• Закон за биологичното разнообразие; 
• Закон за водите; 
• Закон за опазване на земеделските земи; 
• Закон за устройство на територията; 
• Закон за паметниците на културата и музеите, сега закон за 

културното наследство. 
КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО И ПРИРОДНО 

НАСЛЕДСТВО  
 
Подписване 16.11.1972 г., Париж, Франция.  
Приемане Приета с Разпореждане № 13 на Бюрото на Министерския съвет от 4 

февруари 1974 г. 
Обнародване ДВ, бр. 44 от 27.05.2005 г. 

 
Влизане в сила за 
Република България 

В сила за Република България от 17.09.1975 г.;  
 

Основни 
ангажименти 

Годишни доклади за консервационното състояние на Поддържан 
резерват “Сребърна” и Национален парк “Пирин”. Попълване на 2 
вида стандартни форми за периодично докладване на страните-
членки, свързани с приложението на Конвенцията, отнасящи се до: 1. 
Съществуващи административни и законодателни разпоредби, 
обезпечаващи опазването на обектите на световното наследство. 2. 
Актуално състояние на обектите на световното наследство. Този вид 
периодично докладване се извършва на всеки 6 години.  

Законодателни 
актове, в които е 
транспонирана 

Закон за защитените територии; 
Закон за биологичното разнообразие; 
Закон за опазване на околната среда. 
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СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПОПУЛАЦИИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ 
ПРИЛЕПИ 

 
Подписване Открито за подписване на 4.12.1991 г. в Лондон, Великобритания. 

 
Ратифициране Ратифицирано от 38-то Народно събрание на 23. 07. 1999 г., ДВ бр.69/3    

 
Обнародване ДВ, бр. 16 от 25.02.2000 г. 

 
Влизане в сила за 
Република България 

В сила за Република България от 9.12.1999 г.;  
Изм. и доп., ДВ, бр. 35 от 22.04.2005 г., в сила от 18.11.2001 г. 

Основни 
ангажименти 

1. Всяка страна забранява умишленото улавяне, затваряне или 
убиване на прилепи, освен при наличие на разрешение от нейната 
компетентна институция. 
2. Всяка страна идентифицира онези места в рамките на своята сфера 
на юрисдикция, които са важни за природозащитния статус, 
включително за защитата на прилепите.  Отчитайки като 
необходимост икономическите и социалните условия, тя защитава 
тези места от нарушаване или унищожаване.  В допълнение всяка 
страна полага усилия да определи и защити от увреждане и 
унищожаване важни за храненето на прилепите територии. 
3. При взимането на решения кои местообитания да бъдат защитени 
от гледна точка на общи природозащитни цели всяка страна 
преценява значимостта на местообитания, важни за прилепите. 
4. Всяка страна взима подходящи мерки за насърчаване на опазването 
на прилепите и на осведомяването на обществеността за значението 
на тяхното опазване. 
5. Всяка страна възлага на съответен орган отговорността за 
осигуряване на консултация по въпросите, засягащи опазването и 
управлението на прилепите на нейната територия, особено по 
отношение на прилепите, обитаващи постройки. Страните обменят 
информация за опита си в това отношение. 
6. Всяка страна предприема допълнителни действия, каквито счита за 
необходими, за спасяването на популациите на прилепи, които 
определи като изложени на заплаха, и докладва за предприетите 
действия съгласно чл. VI. 
7. Всяка страна, когато е подходящо, насърчава изследователски 
програми, свързани с опазването и управлението на прилепите.  
Страните се консултират помежду си по отношение на подобни 
изследователски програми и полагат усилия за координиране на 
изследователските и природозащитните програми. 
8. Всяка страна, когато е подходящо, отчита потенциалния ефект на 
пестицидите върху прилепите при оценка на пестицидите за употреба 
и полага усилия за замяна на препаратите за обработка на дървесина, 
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които са силно токсични за прилепи, с техни безопасни аналози. 
Национални доклади на всеки 3 години. 
Междинни тематични доклади. 

Законодателни 
актове, в които е 
транспонирана 

Закон за защитените територии; 
Закон за биологичното разнообразие. 
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