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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
към StatusQuo анализ на прилаганите практики и дейността на отговорните 

институции в България в сектор спелеология 
 

1. Конституцията на Република България 
/обн. ДВ. бр.56 от 13 Юли 1991г., посл. доп. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015г./ 

2. Закон за опазване на околната среда 
/обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г./ 

3. Закон за биологичното разнообразие 
/обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., посл. изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г. / 

4. Закон за защитените територии 
/обн. ДВ. Бр.133 от 11 Ноември 1998г., посл. Доп. ДВ. Бр.1 от 3 Януари 2019г. / 

5. Закон за водите 
/обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 13 Декември 2018г./ 

6. Закон за подземните богатства 
/обн. ДВ. бр.23 от 12 Март 1999г.,посл. доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г./ 

7. Закон за културното наследство 
/обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г./ 

8. Закон за горите 
/обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., посл. изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г./ 

9. Закон за лова и опазване на дивеча 
/обн. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., посл. доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г./ 

10. Закон за защита при бедствия 
/обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 

2018г./ 
11. Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети 

/обн. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., посл. изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г./ 
12. Закон за устройство на територията 

/обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., посл. доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г. / 
13. Закон за туризма 

/обн. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.86 от 18 Октомври 2018г./ 
14. Закон за управление на отпадъците 

/обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.25 от 26 Март 2019г./ 
15. Закон за държавната собственост 

/обн. ДВ. бр.44 от 21 Май 1996г.,посл изм. ДВ. бр.25 от 26 Март 2019г./ 
16. Закон за общинската собственост 

/обн. ДВ. бр.44 от 21 Май 1996г., посл. доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г./ 
17. Закон за кадастъра и имотния регистър 

/обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.42 от 22 Май 2018г./ 
18. Закон за концесиите 
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/обн. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.25 от 26 Март 2019г./ 
19. Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии 

/обн. ДВ. бр.13 от 15 Февруари 2000г., посл. изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г./ 
20. Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 
целите на опазване на защитените зони 

/обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г.,посл. изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г./ 
21. Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за 

управление на защитени зони 
/обн. ДВ. бр.13 от 15 Февруари 2000г., посл. изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г./ 

22. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните 
води 

/обн. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 
2016г. 

23. Наредба № 5 от 23.04.2007 г. за мониторинг на водите 
/обн. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г., посл.  изм. и доп. ДВ. бр.20 от 15 Март 2016г./ 

24. Наредба за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за 
изработване на плановете за опазване и управление на единичните или 

груповите недвижими културни ценности 
/Обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 9 Ноември 2012г./ 

25. Наредба № Н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни 
археологически проучвания 

/Обн. ДВ. бр.18 от 1 Март 2011г., посл.  изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г./ 
26. Наредба № Н-12, 2012 от 21 ноември 2012 г. за реда за идентифициране, 

деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на 
недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване 

обстоятелства в националния регистър на недвижимите културни ценности 
/Обн. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г., посл. изм. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г./ 

27. Наредба № Н-3 от 26.01.2012 г. за създаването, съдържанието, поддържането, 
съхранението и използването на Националния документален архив на 

Националния институт за недвижимо културно наследство и научния архив на 
музеите 

/Обн. ДВ. бр.11 от 7 Февруари 2012г./ 
28. Наредба №19 от 28.12.2001 г. за контрол и приемане на кадастрална карта и 

кадастралните регистри 
/обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.16 от 21 Февруари 2006г./ 

29. Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите 
елементи на концесията 

/Обн. ДВ. бр.44 от 29 Май 2018г./ 
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30. Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по 
поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, 
охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените 

територии - изключителна държавна собственост 
(Обн. ДВ. бр.49 от 14 Юни 2005г.) 

31. Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по 
биологичното разнообразие 

32. Тарифа за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински 
видове, включени в приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие  

(обн. ДВ бр. 76/15.09.2006 г.) 
33. Устройствени правилници и правилници за дейността на всички отговорни 

институции в Република България. 
34 Подзаконова нормативна рамка на горепосоченото законодателство 
35 Други 
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