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AАCР Американската асоциация за опазване на пещерите 
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IUGS Международен съюз за геоложки науки 
JNCC Съвместен комитет за опазване на природата 
KWI Институтът за карстови води 
NCA Национална пещерна асоциация 
NCC Съвет за защита на природата 
NSS Националното спелеоложко дружество 
PDOs Потенциално вредни операции 
REFIT Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка  
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SNH Агенция на Шотландско природно наследство 
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УВОД 
Настоящето проучване е изготвено във връзка с изпълнението на Дейност 2 „Съвместни 
дейности между НПО, като посредници на гражданите и бизнеса, и администрациите за 
реализация на публични политики и законодателство в областта на спелеологията“ по 
проект BG05SFOP001-2.009-0045 „Повишаване на гражданското участие в процесите на 
формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор 
спелеология“, финансиран по Оперативна програма Добро управление 2014-2020 г., чрез 
Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
Изпълнението на проектните дейности, цели да подпомогне законодателния процес по 
изграждане и приемане на нормативна уредба в сектор спелеология, като се извърши 
преглед на дейността на институциите, проучване и пренасяне на добри практики от 
държави, където има такова действащо законодателство, на базата на които да се разработят 
и отправят предложения за нормативни документи в областта на спелеологията.  
За подпомагане постигането на основната цел на проекта е подготвено и настоящето 
проучване, базирано на Доклада от Дейност 1 и събраната публична информация и данни. 
Настоящият доклад систематизира резултатите от проведеното проучване (desk research) на 
добри практики от държави, където има действащо законодателство за пещерите, на базата 
на които са разработени и предложения за регламентиране на секторно законодателство в 
Република България.  
Направено е проучване на действащото законодателство в 17 страни-членки на ЕС и на 4ри 
страни извън ЕС. Разработен е и SWOT анализ, въз основа на който са определени 3 страни 
от ЕС, за които, детайлният анализ е допълнен с секторни разпоредби и установената 
организация и ред за тяхното прилагане.  
Детайлното изследване за всички страни е съсредоточено и върху нормативната и 
поднормативна уредба в акцента на: 

• начин на уреждане на обществените отношения между държавата, юридическите и 
физическите лица в областта на опазването, ползването и управлението на пещерите; 

• регламенти относно проучването, опазването и ползването на пещерите като 
неделима част от природното богатство и като обекти с особено важно значение за 
геологията, биологичното разнообразие, водоснабдяването, културно-историческото 
наследство, науката и туризма; 

• режими и дейности по опазването и ползването на различните категории пещери; 
• механизми за контрол върху дейностите, които физическите и юридически лица 

осъществяват в пещерите; 
• компетентни органи по управление и контрол; 
• стратегически документи за опазване и ползване на пещерите – организация и 

отчетност; 
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• санкции, предвидени при нарушаване разпоредбите на закона; 
• участие на сдружения на пещерняци и други природозащитни организации в процеса 

по контрол и управление върху дейностите в пещерите. 
 
Изведени са и препоръки и подходи за активно включване на НПО, бизнеса и 
обществеността при разработването и прилагането на проект на секторно законодателство. 
 
 

I. ПРОУЧВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СЕКТОР СПЕЛЕОЛОГИЯ 
Европейското законодателство има за цел да осигури осезаеми ползи за неговите граждани 
- било то за подпомагане на растежа и заетостта, справяне със заплахи, насърчаване на 
безопасни продукти или защита на работниците или околната среда. Регулациите обаче имат 
и преки и косвени разходи, по-специално за онези, които трябва да се съобразят с тях или 
да ги прилагат. Съгласно програмата за по-добро регулиране, Европейската комисия 
разработва и оценява прозрачно политиките и законите на ЕС на базата на доказателства, 
като взема предвид мнението на гражданите и заинтересованите страни. По-доброто 
регулиране обхваща всички законодателни области, като се съобразява с притесненията на 
гражданите и бизнеса, и цели да се увеличат ползите, които ЕС може да осигури срещу 
минимални разходи и без увеличаване на административната тежест. 
Въпреки усилията да се гарантира, че законодателството на ЕС е възможно най-ефективно 
от деня на първото му предлагане, изводите от прилагането, отразени в проучванията за 
оценка и възгледите на гражданите, бизнеса, националните, регионалните и местните 
власти, показват, че разходите, наложени от законодателството, в някои случаи могат да 
бъдат по-високи от необходимите за постигане на целите на политиката, или тези цели вече 
не могат да бъдат актуални. 
Отговорността за изпълнението на тази цел е споделена между Комисията, Европейския 
парламент и Съвета (когато изменят и приемат правни актове) и държавите от ЕС (когато 
транспонират и прилагат тези правни актове). Въпреки непрекъснатите усилия 
законодателството на ЕС да стане възможно най-ефективно, практиката показва, че не 
винаги се достига до очакваните резултати. Промяна на тези обстоятелства се търси чрез 
Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT). Програмата за 
пригодност и резултатност на регулаторната рамка е включена в процеса на вземане на 
решения през 2018 г. – когато оценява или преразглежда действащ правен акт, Комисията 
вече систематично търси възможност да се намали тежестта, като същевременно се запазят 
целите на политиките. През мандата на настоящата Комисия в рамките на REFIT са 
започнати над 150 нови инициативи за опростяване на законодателството.  
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Присъединяването на Република България към ЕС през 2007 г., както и подготвителният 
процес за това е включвал и хармонизация на законодателството в сферата на околната 
среда. Редица международни Конвенции, по които Република България е страна, отделят 
специално внимание на проблемите на околната среда и биологичното разнообразие и на 
необходимостта от неговото опазване, и възстановяване. Всички подписани от Република 
България споразумения и конвенции определят опазване и съхранението на околната среда, 
и нейните елементи, както и гарантиране статута на видовете, и мерките за опазването им в 
международен контекст. Основните европейски текстове и препоръки са интегрирани в 
националното законодателство на страната.  
Особеното значение на международните споразумения в България произтича от член 5, ал. 
4 от Конституцията на Република България от 19991 г., който гласи, че „международните 
договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република 
България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези 
норми на вътрешното законодателство, които им противоречат”. Според по-скорошни 
съдебни решения в България, тази клауза се отнася само за договорите, ратифицирани след 
приемането на Конституцията от 1991 г., като договорите следва да бъдат ратифицирани и 
обнародвани в Държавен вестник, за да придобият статут на закони от вътрешното право.  
Важни споразумения, свързани с опазване на околната среда и защита на биологичното 
разнообразие в България са: 
Конвенция за биологичното разнообразие, ратифицирана на 29.02.1996 г., в сила за 
Република България от 16.07.1996 г., обн. ДВ, бр.19/1999 г. - Целите на конвенцията са 
насочени към опазване на биологичното разнообразие, устойчиво използване на неговите 
компоненти и справедлива и разумна подялба на ползите, произтичащи от използването на 
генетични ресурси чрез съответен трансфер на технологии, вземайки предвид всички права 
върху тези ресурси и възможностите за финансиране. Всяка държава запазва суверенното 
си право да използва своите собствени ресурси съобразно националната екологична 
политика и поема отговорността да гарантира, че дейностите или контрола не причиняват 
щети на околната среда на други държави или региони. Предлага се разработване на 
национални стратегии, планове или програми за опазването и устойчивото използване на 
биологичното разнообразие, доколкото е възможно и подходящо, създаване на система от 
защитени територии или територии за опазване на биологичното разнообразие. Задължение 
на всяка държава е да осигурява условия за опазването на екосистемите, естествените 
местообитания и поддържането на ценните популации от видове в естествената им среда, да 
възстановява деградирали екосистеми и да осигурява възстановяването на застрашени 
видове, чрез разработване и прилагане на планове или стратегии за управление. 
Конвенцията е транспонирана в Закон за биологичното разнообразие, Закон за защитените 
територии, Закон за лечебните растения и Закон за лова и опазване на дивеча. 
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Конвенция за опазване на дивата Европейска флора и фауна и природните 
местообитания (Бернска), ратифицирана на 25.01.1991 г., в сила за Република България от 
01.05.1991 г., обн. ДВ, бр. 23/1995 г. - Основната цел на конвенцията е 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. Конвенцията е транспонирана в Закон за биологичното разнообразие, 
Закон за защитените територии и Закон за лова и опазване на дивеча. 
Конвенция за съхраняване на мигриращите видове диви животни (Бонска конвенция), 
ратифицирана със закон - ДВ, бр. 69/1999 г., обн. в ДВ, бр. 16/2000 г., в сила от 01.11.1999 
г. - Бонската конвенция подчертава с разпоредбите си 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 вземат 
подходящите и необходими мерки за опазването на такива видове и техните местообитания. 
Конвенцията е транспонирана в Закона за защитените територии и Закона за биологичното 
разнообразие. 
Европейска конвенция за ландшафта, ратифицирана със закон, ДВ бр. 94 от 2.10.2004г., 
обн. в ДВ. бр.22 от 15 март 2005 г. - Основната цел на конвенцията е да насърчи опазването, 
управлението и планирането на ландшафтите и да организира европейско сътрудничество 
по въпросите на ландшафта. Конвенцията е транспонирана в 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 и Закон 
за паметниците на културата и музеите. 
Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство, приета с 
Разпореждане № 13 на Бюрото на Министерския съвет от 4 февруари 1974 г., обн. в ДВ. 
бр.44 от 27 май 2005 г., влиза в сила от 17.09.1975 г. - В чл. 1 от Конвенцията, терминът 
„културно наследство“ включва: паметниците: архитектурни произведения, скулптури или 
монументална живопис, археологически елементи или структури, надписи, пещери и групи 
от елементи с изключително световно значение от гледна точка на историята, изкуството 
или науката. 
Споразумение за опазване на популациите на европейските видове прилепи, 
Ратифицирано, ДВ бр.69/3.08.1999 г., обнародвано ДВ, бр. 16 от 25.02.2000 г. Влязло в сила 
от 9.12.1999 г. - Споразумението е подготвено въз основа на Бонската конвенция и гласи, че 
всяка страна приема и прилага такива законодателни и административни мерки, каквито са 
необходими, с цел да поддържа благоприятен природозащитен статус на всичките видове, 
като предотвратява умишленото улавяне, затваряне или убиване на прилепи, идентифицира 
и защитава местата важни за тяхното размножаване и зимуване, насърчава изследователски 
програми, свързани с опазването и управлението на прилепите, отчита потенциалния ефект 
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на пестицидите върху прилепите, както и предприема допълнителни действия за 
спасяването на популациите от прилепи, които определя като изложени на заплаха. 
Основните задължения по това споразумение са: (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.  
Европейска конвенция за опазване на археологическото наследство, 16 януари 1992 г., 
ратифицирана със закон, ДВ, бр. 30 от 1993 г. в сила от 25 май 1995 г. - Целта на тази 
(актуализирана) конвенция е да се опази археологическото наследство като източник за 
европейската колективна памет и като средство за исторически и научни изследвания. 
Орхуската конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в 
процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната 
среда, ратифицирана със закон, в сила за Република България от 16.03.2004 г. и станала част 
от вътрешното ни законодателство, предвиждаща достъп на гражданите и организациите, 
включително на неправителствените организации, работещи за опазване на околната среда 
и отговарящи на всички изисквания на националното право, до информация и съдебна 
защита във връзка с въпроси, касаещи околната среда. 
Директива на Съвета № 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна (Директива за местообитанията) и Директива 2009/147/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета относно опазването на дивите птици 
(Директивата за птиците) са два документа, свързани с поетите международни 
ангажименти на Европейския съюз за опазване на биологичното разнообразие. Директивите 
поставят изискване пред държавите да определят защитени зони за опазване и съхраняване 
на местните видове, както и естествените им райони. Основната цел на Директивите е да 
гарантира по-нататъшното съществуване или евентуалното възстановяване до благоприятен 
консервационен статус на тези типове природни местообитания и на видовете в техния 
естествен район на разпространение. 
Рамкова Директива за водите (2000/60/ЕС), транспонирана в Закона за водите и поредица 
подзаконови актове от своя страна доведе до значителни промени в подхода за управление 
на водите, като например въвеждането на басейновия принцип, екосистемния подход, 
признаването на биологичните параметри като водещи при определянето на екологичното 
състояние на водните тела и въвеждането на планове за интегрирано управление на речните 
басейни. Рамковата директива цели постигането на добро екологично състояние/потенциал 
на повърхностните водни тела и добро химично/количествено състояние на подземните.  
Препоръка Rec (2004) 3 на Съвета на Европа за опазване на геоложкото наследство и 
райони от особен геоложки интерес (Приета от Комитета на министрите на 5 май 2004 г.) 
се посочва, че скали, минерали и вкаменелости следва да се приемат за архивите на 
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историята на нашата планета и историята на самия живот. Те са доказателство за 
преминаването на геоложкото време, разкривайки промените, формирали земната 
повърхност през милиони години. Тези архиви позволяват да се разбере начина, по който 
изглежда планета днес, и разнообразието от фауна и флора. Археологическите находки, 
геоложки обекти, минерали и вкаменелости са уязвими и представляват не възобновяемо 
наследство, принадлежащо на човечеството. 
Човешкото общество взаимодейства с геологията и геоморфологията по много начини: чрез 
директна експлоатация на минерални ресурси, чрез промяна на ландшафта чрез 
индустриална или селскостопанска дейност и чрез развитие на инфраструктурни връзки. 
Тези дейности разкриват геоложка или геоморфологична информация с научна, 
образователна или културна стойност.  
Европа има богато геоложко наследство. Опазването на това наследство се осъществява 
съвместно, с дейностите насочени към защита на биологичното разнообразие и опазване на 
защитените зони. Въпреки, че не е толкова добре развита на практика, като опазването на 
биологичното разнообразие и не е толкова добре известна на обществеността, геоложкото 
опазване се насърчава активно в Европа чрез редица програми и дейности. Програмите, 
които насърчават геоложкото опазване, се стремят да идентифицират области („обекти“) от 
геоложки или геоморфологичен интерес, да предоставят информация на обществеността за 
тяхната стойност и да разработят управленски планове или стратегии, които не само ще 
защитят, но и ще повишат тази стойност. Тези области/обекти могат да бъдат естествени 
или създадени от човека. Естествено създадените области/обекти включват речни клисури, 
пещери, крайбрежни скали, пясъчни дюни, остатъчни особености на отминали ледници, 
сухи терени и вулканични форми. Изградените от човека области/обекти включват изсичане 
на пътища, кариери и мини, които също могат да имат стойност от геоложко наследство, 
когато разкриват нова геоложка информация. 
Защитата на европейското геоложки наследство във всичките му форми изисква 
последователни и постоянни усилия от страна на администрацията и неправителствените 
организации в общоевропейски мащаб. Необходимо е също така да се повиши 
осведомеността за значението на геоложката защита. Съществуват различни възможности 
за постигането на тези цели на европейско равнище чрез Съвета на Европа и участието на 
държави-членки и различни междуправителствени и неправителствени международни 
организации, действащи в рамките на Европа, като ЮНЕСКО, Международният съюз за 
геоложки науки (IUGS), Световния съюз за опазване (IUCN) и др. 
Препоръка № 36 (1992) относно опазването на подземните местообитания (Приета от 
Постоянния комитет на 4 декември 1992 г.). – в която са включени критерии за подбор на 
подземни местообитания с биологична стойност и предложения на процедури за защита и 
управление на подземни местообитания. Изборът на местообитания трябва да се основава 
на един или повече от следните критерии: Наличие на видове, адаптирани към подземния 
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живот; Наличие на уязвими видове; Наличие на ендемични видове; Наличие на редки 
видове; Наличие на прилепи; Сравнително високо биоразнообразие; Оригиналност на 
местообитанието; Научна стойност; Уязвимост на местообитанията и др. 
Направените предложения на процедури за защита и управление на подземни 
местообитания са свързани с определянето на: Потенциално уязвима зона; Приоритетни 
области за защита; Защита според вида на подземния хабитат (Карстови пещери и подземни 
мрежи, Плитки подземни местообитания и Междинни пътища на водни течения); Контрол 
на водни проекти; Контрол на развитието в пещерите; Добре регулирана политика за 
почистване на пещерите; Предотвратяване на локално изхвърляне на отпадъци; Контрол на 
достъпа до подземни местообитания; Предотвратяване на дифузно замърсяване с пестициди 
и органично замърсяване; Не внасяне на инвазивни видове и др. 
Насоки за защита на пещерите и карста, IUCN - Препоръките са подготвени от Работната 
група за защита на пещерите и карста и могат да се обособят по следния начин: Ефективното 
планиране за карстовите региони изисква пълна оценка на всички техни икономически, 
научни и човешки ценности в рамките на местния културен и политически контекст; 
Целостта на всяка карстова система зависи от интерактивна връзка между земя, вода и 
въздух, като всяка намеса в тази връзка вероятно ще има нежелани въздействия и трябва да 
бъде подложена на задълбочена екологична оценка; Ползвателите (собственици, наематели, 
арендатори и т.н.) на земи трябва да идентифицират общата площ на водосбора в карста и 
да бъдат чувствителни към потенциалното въздействие на всякакви дейности в рамките на 
водосбора, дори същият да не е разположен върху самия карст; Разрушителните действия в 
карста, като кариери или строителството на язовири, трябва да бъдат проектирани и 
извършвани така, че да сведат до минимум конфликта с други ресурси или присъщи 
ценности; Замърсяването на подземните води създава специални проблеми в карста и винаги 
трябва да бъде сведено до минимум и проследявано, чрез провеждане на мониторинг, който 
трябва да се влияе и от настъпване на определени събития, а не да се провежда само на 
редовни интервали (по време на инцидентни събития, като бури и наводнения, повечето 
замърсители се транспортират през карстовата система); Всички останали антропогенни 
действия в карстови райони следва да бъдат планирани, за да се намалят до минимум 
нежеланите въздействия, като се наблюдават, с цел събиране на информация за бъдещо 
вземане на адекватни мерки и решения; Въпреки че се признава не възобновяемият характер 
на много карстови особености, особено в пещерите, изискванията за добро им управление 
трябва да бъдат задължителни; Разработването на пещери за туристически цели изисква 
внимателно планиране, включително отчитане на устойчивостта, като където е подходящо, 
трябва да се предприеме възстановяване на повредени пещери, преди отваряне на нови 
такива; Правителствата трябва да гарантират, че представителна селекция от карстови 
обекти е обявена за защитена зона съгласно законодателство, което осигурява адекватното 
им ползване и управление; Приоритет на защитата трябва да се дава на райони или обекти 
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с висока природна, социална или културна стойност, които са претърпели минимално 
влошаване на околната среда и/или от тип, който вече не е представен в системата на 
защитените територии на тяхната страна; Когато е възможно, защитена зона трябва да 
включва общият водоносен хоризонт на карста; Когато такова покритие не е възможно, 
трябва да се използват екологичен контрол или общо споразумение за управление на 
водосборните басейни в рамките на планирането, управлението на водите или друго 
законодателство, за да се гарантира количеството и качеството на карстовата водна система; 
Обществените органи следва да идентифицират карстовите зони, които не са включени в 
защитените територии, и да обмислят опазването на тези зони чрез средства за контрол на 
планирането, програми за обществено образование, споразумения за културно наследство 
или други подходящи документи; Управляващите агенции трябва да се стремят да развият 
своя опит и капацитет за управление на карста; Управителите на карстови зони и 
специфични пещерни обекти трябва да знаят, че тези обекти са сложни триизмерни 
интегрирани природни системи, състоящи се от елементи, като скала, вода, почва, 
растителност и атмосфера; Управлението на карста и пещерите трябва да се стреми да 
поддържа естествените потоци и цикли на въздуха и водата през ландшафта в баланс с 
преобладаващите климатични и биотични режими; Предимство сред карстовите процеси е 
динамиката на въглероден диоксид от ниски нива във външната атмосфера чрез силно 
повишени нива в почвената атмосфера до намалени нива в пещерните проходи, като тази 
взаимообвързаност трябва да се поддържа за ефективно функциониране на карстови 
разтвори; Механизмът, чрез който това се постига, е обменът на въздух и вода между 
повърхностна и подземна среда, следователно управлението на качеството и количеството, 
както на въздуха, така и на водата е основен елемент за ефективното управление в 
регионален, местен и локален мащаб; Развитието на повърхностни дейности трябва да се 
извършва при отчитане пътищата на инфилтрация на водата; Цялата карстова мрежа трябва 
да се дефинира, като се използват планирани експерименти за проследяване на водата и 
картиране на пещерите. Границата на тези удължени (водохващания) може да се колебае 
драстично в зависимост от метеорологичните условия и че скрити пещерни проходи могат 
да се активират отново след силен дъжд; В карстовите райони трябва да бъде приет общ 
режим на управление на водосбора повече от всеки друг обект; Дейностите, предприети на 
конкретни обекти, могат да имат по-големи последствия за водосбора, поради лесното 
пренасяне на материали през карста; Управлението на почвата трябва да се стреми да сведе 
до минимум ерозионните загуби и промяна на свойствата на почвата, като аерация, 
агрегатна стабилност, съдържание на органични вещества и здравословна почвена биота; 
Трябва да се поддържа стабилна естествена растителна покривка, тъй като това е от основно 
значение за предотвратяване на ерозия и поддържане на критични свойства на почвата; 
Създаването и поддържането на карстови защитени зони може да допринесе за опазването 
както на качеството, така и на количеството на подземните водни ресурси за човешка 
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употреба. Антропогенната дейност в пещерите може да има пагубно въздействие върху 
регионалното качество на подземните води; Управлението трябва да се стреми да поддържа 
естествената скорост на трансфер и качеството на флуидите, включително газовете, чрез 
интегрираната мрежа от пукнатини и пещери в карста. Естеството на използваните 
материали трябва да цели избягване създаването на неблагоприятни въздействия върху 
качеството на въздуха и водата; Добивът на скали, почва, растителност и вода може да 
доведе до прекъсване на процесите, които произвеждат и поддържат карста, и следователно 
такива употреба трябва да бъде внимателно планирана и реализирана, за да се сведе до 
минимум въздействието върху околната среда. Дори и привидно незначителната дейност по 
премахване на варовикови настилки или други елементи за декоративна украса на градини 
или сгради има драстично въздействие, и трябва да бъде обект на контрол; Въпреки, че е 
желателно хората да могат да посещават и оценяват карстови особености като пещери, 
значимостта и уязвимостта на много такива характеристики означава, осигуряване на 
повишен контрол чрез който да се ограничат и/или намалят щетите от антропогенното 
влияние; Международните, регионални и национални организации, които се занимават с 
аспекти на защитата и управлението на карста, трябва да увеличат международното 
сътрудничество и да разпространяват и споделят натрупаният опит; Политиките за 
опазване/управление на пещери и карст следва да се насърчава и тези политики да бъдат 
широко достъпни за други органи за управление; Трябва да се изготвят бази от данни, в 
които да включват пещерни и карстови зони, попадащи в защитените територии, но също 
така да се идентифицират основните незащитени зони, които заслужават признание. 
Карстовите стойности на съществуващи и потенциални обекти на световното културно 
наследство следва да бъдат записани по подобен начин. 
 
Международните споразумения са важни и полезни инструменти за опазване на природните 
ресурси и биоразнообразието в България. Въпреки, че в тях често липсват клаузи и 
разпоредби за по нататъшното им стриктно прилагане, тези споразумения определят и 
утвърждават международни стандарти, насърчават обмена на информация и предлагат 
възможности за международно сътрудничество и финансова помощ. Повечето 
международни екологични споразумения съдържат по-общи принципи и формулировки, за 
гарантиране на пълното им приложение са необходими конкретни текстове в националното 
законодателство.  
За целите на настоящето проучване е разширен обхвата на дейността, като е разгледана 
правната рамка в сектор спелеология, не само в страните членки на ЕС, но и на страни извън 
съюза. Разширяването на обхвата е направено с цел да се предостави по-пълна картина на 
реда за опазване и управление на пещерите и карста. Законодателното регулиране на 
страните извън ЕС в сектора е направено схематично и цели да обхване в по-голяма степен 
използваните законодателни инструменти при опазването и управлението на пещерите и 
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карста. Съобразявайки се с езиковата бариера (голяма част от секторното законодателство е 
налично на съответния национален език) всички разгледани и проучени в рамките на 
анализа документи са представени в оригиналният си вид на електронен носител. Страните, 
които не са членове на ЕС не са включени в изготвеният SWOT анализ. 
 

I.1. ПРОУЧВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СЕКТОР СПЕЛЕОЛОГИЯ 
НА СТРАНИ ЧЛЕНКИ НА ЕС 

Първоначалното определяне на страните, за които да се проучи законодателството в сектора 
е извършено от експертите на БФСп към настоящата дейност. Първичният избор е извършен 
въз основа на следните критерии: 

• Страните да имат достатъчно карст и пещери на тяхната територия; 
• Страните да са част от Европейският съюз; 
• Страните да имат сравнително добре развито пещерно дело; 
• Поне една част от страните да са били в Източния блок и да са минали през период 

на синхронизация на законодателството с европейските директиви и регламенти; 
• Да са включени страни от Балканите със сходни на България природни дадености и 

условия, както и сходни проблеми в опазването на пещерите и карста. 
 
В резултат на това експертите на БФСп предоставиха списък от 15 държави, членки на ЕС. 
Всяка от страните притежава индивидуална специфика в управлението и опазването на 
природните феномени - пещери. В рамките на проведеното проучване, списъкът се 
актуализира от екипа на МАГИСТЕРИУМ ООД, съобразявайки се с наличната, събрана и 
анализирана обществено достъпна информация в сектора и прилаганото законодателство 
във всяка от тях. В резултат на проведения анализ и идентифицирани нормативни актове и 
законодателни разпоредби, проучването обхвана 17 страни членки на ЕС и 4 страни извън 
ЕС, както следва: Австрия, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Исландия, 
Испания, Латвия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Франция, Финландия, 
Хърватия, Чехия, и съответно извън ЕС: Албания, Грузия, САЩ и Филипини. 
От всички страни членки на ЕС само някой използват специализиран закон, като отделен 
нормативен документ за тяхното опазване и управление – Австрия, Италия, Латвия и 
Словения. 
Всички останали страни опазват пещерите чрез приети разпоредби в законодателството от 
различни сектори, като околна среда, земеползване, безопасни условия на труд и др. или 
чрез прилагане на Европейските регламенти. 
Основно предизвикателство при проведеното проучване се оказа езиковата бариера, поради 
факта, че голяма част от страните не поддържат английски вариант на нормативните си 
разпоредби.  
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Прилаганият от страните подход за опазване и управление на пещерите е много 
разнообразен и съобразен, както с природните условия, така и с националните политики, 
интереси и практика на всяка страна. Единствено при хармонизиране на Европейското 
законодателство се наблюдава идентичен подход в различните страни членки.  
Всяко от страните се стреми да съвместява водещата роля на специализираната 
администрация с научните институти и неправителствената общност при опазването и 
управлението на пещерите и карста. Страните са организирали опазването и управлението 
на пещерите и карста, използвайки разнообразен подход, от пълна забрана за посещения до 
управление, базирано на договорни отношения с независими оператори, контролирани от 
местни комисии на заинтересованите страни. 
Идентифицираните нормативни актове и организация за опазване и управление на пещерите 
и карста в разгледаните страни са обособени самостоятелно по държави. 
 
СЕКТОРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В АВСТРИЯ 
Австрия има дълга традиция при карстовите изследвания още от 19 век, когато страната е 
част от Австро-Унгарска империя. Франц Краус е сред първите в световен мащаб учени, 
обобщил съществуващите знания в учебник, Höhlenkunde (Kraus, 1894, препечатан и през 
2009 г.) 1.  
Спелеоложките дейности продължават да се развиват в Австрия и по-специално в Източните 
Алпи. В Австрия е разположена най-голямата пещерна система на Европейския съюз 
(Schönberg-Höhlensystem), най-високата пещера в Европа (Spannagelhöhle), някои от най-
големите ледени пещери на планетата (Eisriesenwelt, Dachstein Rieseneishöhle), както и 
редица много дълбоки до 1,6 км. вертикални и пропастни пещери. Около 15 000 са общо 
регистрираните пещери в Австрия. 
Последният преглед на пещерите е публикуван преди почти четири десетилетия (Bauer and 
Zötl, 1972). След публикуването на обобщеният преглед на пещерната фауна (Christian et al. 
1994) са натрупани редица нови статии, които обобщават резултатите от изследванията на 
подземното биоразнообразие. 
Предвид голямата надморска височина, пещерите в Австрия показват широк спектър от 
пещерни климатични условия. Вътрешните пещерни температури на въздуха са известни с 
имитирането на средната годишна температура на въздуха навън (вж. Wigley & Brown, 1976) 
и варират от около +10°C до няколко градуса под точката на замръзване. Стойностите на 
относителната влажност обикновено остават в близост до състояние на конденз, с 
изключение на зоните в близост до входа и проходите със силни течения. Частичното 
налягане на CO2 варира в обратна зависимост от височината на пещерата (както и от 
интензивността на пещерната вентилация), отразявайки близостта и биопродуктивността на 
                                                 
1 Karst geology and cave fauna of Austria: a concise review, Erhard Christian and Christoph Spötl 
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почвения хоризонт. Повечето големи австрийски пещери показват стойности на pCO2, 
вариращи от малко над атмосферната стойност (2009:387 ppmv) до няколко ppmv. 
Концентрациите на радиоактивния благороден газ Радон (Rn), обикновено варират 
съпоставимо със стойностите на pCO2, но са значително по-чувствителни към малките 
колебания във въздушния поток. 
Специален аспект на няколко пещери в страната е наличието на гъсти натрупвания от 
многогодишни ледове. Тези ледени пещери се считат за най-големите на планетата, 
включително Ейсриесенвел (Eisriesenwelt) във Верфен (Werfen) и Дахщайн-Рейзенншоле 
(Dachstein-Rieseneishöhle) в Обертраун (Obertraun), които са туристически атракции.  
Улавянето на студен зимен въздух е контролиращият фактор за образуването и запазването 
на леда в малки пещери, докато повечето от големите ледени пещери дължат ледените си 
отлагания на охлаждане от еднопосочен въздушен поток. Ледените пещери на „Паркът на 
пещерата Дахщайн” са най-интензивно проучваните места, като са налични подробни 
сведения за измененията в дебелината на леда и модели на въздушния поток (Saar, 1956; 
Pavuza & Mais, 1999). Големите, динамично вентилирани ледени пещери обаче не следват 
този опростен модел и техният баланс на масата се контролира от местни фактори (Wimmer, 
2008). Радио въглеродното датиране на дървесни фрагменти в леда, предполагат, че макар 
някои ледове в алпийски ледени пещери да са на възраст до няколко хиляди години, 
повечето са се образували по време на така наречената „малка ледникова епоха“ (ок. 1250-
1850). По това време климатът в големи части на Европа е значително по-студен и ледниците 
се развиват значително. 
На 28 юни 1928 г. австрийският парламент приема федерален закон за защита на пещерите, 
един от първите закони в света, посветен специално на защитата на гео-научните явления. 
Този акт, създава нови измерения за разбирането на защитата и опазването на австрийските 
пещери. Най-важният от критериите за обявяване на защитена пещера е нейната стойност 
за естествознанието. Това означава, че научните изследвания и спелеоложките изследвания 
са основополагащи за определянето на мерките за опазване.  
Между 1928 и 1938 г. и от 1945 до 1974 г. около 177 пещери или пещерни райони в Австрия 
са обявени за „защитен природен паметник“. От 1975 г. мерките за опазване и управление 
на пещерите стават регионални. Австрийските региони („провинции“) следват собствена 
политика при формулиране на законодателни решения, но като цяло защитата на пещерите, 
на околната среда, и на входовете на пещерите и карстовите явления, свързани с пещерите 
се регламентира в специализирано законодателство.  
Икономическото развитие на алпийските региони чрез туризъм, прави защитата на 
основните карстови региони по-важна от опазването на единични пещери и/или карстови 
образувания. Съществуващите мерки за опазване на пещерите представляват солидна 
основа за активното развитие на по-обширни защитени карстови зони и райони. 
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Федералният закон от 1928 г. за опазване на пещерите е допълнен от поредица от 
постановления през годините, като един от тези укази се отнася до природозащитни правила 
за туристическите пещери и за задължителното образование на пещерните водачи, както и 
налагане на подход към непрекъснато постоянно проучване и документиране на защитените 
пещери и др. Научните изследвания, открития и постигнати резултати, предприети преди 
1938 г. от Институт по спелеология, а след 1945 г. от Спелеоложки отдел във Федералното 
бюро за защита на паметниците са използвани, като основа при дефинирането на мерки за 
опазване на пещерите и карста. 
Законът допуска, дадена пещера да бъде обявена за „защитен природен паметник“ не само 
поради праисторическото или палеонтоложко значение, но и поради геоложки структури, 
важни седиментни слоеве или ледени образувания.  
Всички важни атракционни-пещери са защитени, като са предприети основни стъпки за 
разрешаване на конфликта между природната среда и пещерният туризъм.  
След Втората световна война много от новооткритите пещерни системи са защитени в 
сътрудничество с местните пещерни общества. Повечето от известните пещерни системи са 
изследвани от 1945 г., като първоначално се предприемат действия към ограничаване на 
човешкото влияние върху тези системи, преди да се премине към допълнителни научни 
изследвания и документиране.  
Общият брой регистрирани пещери в централната система на Австрия за съхраняване на 
документи е близо 11 000, като този брой се увеличава сравнително бързо през последните 
години.  
Натрупаният в годините опит в опазване и управление на пещерите, и карста в страната води 
до заключението, че е по-важно пещерняците да имат правилно разбиране на проблемите 
на защитата, отколкото да съществува силен административен закон. 
Опитът с прилагането на специализиран закон за опазване на пещерите в Австрия може да 
се приеме за добър, като постигнатият успех се дължи основно на това, че: законът е 
администриран от обективни научни институции - като цяло е добре приет от обществото и 
отговорните администрации водят постоянен диалог (или редовно се съветват) със 
спелеолозите (пещерните общности). Постоянното сътрудничество с пещерните клубове от 
тези институции и федералните власти, гарантира добра информираност и документация 
между страните, както се осигуряват и възможности за образователни мерки за 
пещерняците. 
Спелеологията и пещерното дело не са разпознати като масов спорт в Австрия и достъпът и 
слизането в пещери, особено във високопланинските райони, често са много трудни. На 
практика ситуацията по отношение на опазването на пещерите се е променила по няколко 
причини и по няколко начина.  
Първо, мерките за опазване на пещерите по закон са регионализирани, като всяка провинция 
следва собствената си политика в законодателните си решения. В много провинции 
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защитата на пещерите и карстовите явления, свързани с пещерите е в полето на 
специализирано законодателство. Съществуват и региони в които, опазването на пещерите 
е част от общото законодателство за опазване на природата. При този подход са наблюдават 
специфични предизвикателства, свързани с управлението на пещерите, тъй като законът се 
управлява от местните или регионалните власти, които не са запознати с важни и 
съществени гео-научни фактори, и повече или по-малко се подават на влияние от местните 
икономически влияния.  
Второ, икономическото развитие на алпийските региони, особено чрез туризъм или 
алпинизъм чрез фуникулери, каране на ски и др., изисква защитата на основните карстови 
райони, включително всички достъпни пещери. Важен аспект на тази необходимост от 
опазване на регионалните карстови ландшафти, се явява и опазването на карстовите води2.  
Устроени по този начин, съществуващите мерки за опазване на пещерите в Австрия се 
надграждат над стабилна основа за активното развитие на по-обширни защитени карстови 
зони. 
 
СЕКТОРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Във Великобритания през средата до края на 70те години, пещерните и административни 
органи за опазване извършват съвместен преглед на пещерните ресурси на страната, което 
води до определяне на 48 бр. пещери или пещерни района за обекти от специален научен 
интерес (SSSI)3. От тогова, защитата на пещерите се осъществява, когато дадена пещера е 
обявена за обект със специален научен интерес. SSSI е определянето със закон на обект 
и/или район на Великобритания, който според мнението на съответната специализирана 
агенция, представлява особен научен интерес с неговата флора, фауна, геоложки или 
геоморфологични особености. Такива обекти и/или райони могат да бъдат с различна 
големина. Задължението за уведомяване на SSSI е възложено на трите природозащитни 
агенции, Съвета за Уелс, Английската природа и Шотландското природно наследство.  
Статусът на SSSI предоставя механизъм за консултации относно заплахи или дейности, 
които могат да застрашат специфичният интерес на даденият обект/район. Определянето на 
даден обект/район като SSSI не отменя съществуващото разрешение за планиране. 
След приемането на законодателните разпоредби за определяне на даден обект/район като 
SSSI, собствениците на земи изразяват недоволство и ограничават достъп до редица пещери 
в знак на протест срещу новите по-строги ограничения за селското стопанство. Изправени 
пред невъзможността за ползване на атракционните-пещери и риска от преустановяване на 
туристическото им използване, както и вменяването на допълнителен контрол, местните 
пещерняци се присъединяват към собствениците на земи в противопоставяне на 
                                                 
2 Близо 50% от населението на Австрия се снабдява с питейна вода от карстови извори и изглежда вероятно „карстовата проекция на 
вода“ да допълни планираното създаване на национални паркове в карстовите варовикови Алпи. 
3 The conservation of Britain’s limestone cave resource, P. Hardwick 7 J. Gunn 
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предложенията за обозначаване на SSSI. В така създалата се ситуация, три от пещерите са 
изключени от SSSI, а контролът върху останалата част се облекчава. Тези действия 
подчертават необходимостта от ефективна система, която да отчита всички фактори, 
влияещи върху опазването на пещерата и тяхното управление, както и необходимостта от 
провеждане на конструктивен диалог между природозащитните органи, пещерните 
организации и останалите заинтересовани страни. 
Законодателните мерки за опазване на пещерите във Великобритания датират от 1949 г. и 
са регламентирани със Закон за дивата природа и достъп до селските райони. Законът 
създава природозащитно звено, което съветва правителството по въпросите на опазването 
на околната среда. Това звено е заместено през 1973 г. от Съвет за защита на природата 
(NCC) с компетенция, обхващаща Великобритания като цяло. През 1991/2 г., след влизането 
в сила на Закона за опазване на околната среда от 1990 г. и Закона за природното наследство 
(Шотландия) от 1991 г., NCC е преструктурирана в три агенции: Английска Природа (EN), 
Съветът на селските райони за Уелс (CCW), Шотландско природно наследство (SNH). 
Създава се и Съвместен комитет за опазване на природата (JNCC), които предоставят 
колективни становища по въпроси, касаещи Великобритания, в нейната цялост. 
Други нормативни органи, които участват в процеса по опазване и управление на пещерите, 
включват Археологични агенции за опазване на английското наследство, CADW (Уелс) и 
Шотландска История (HSc).  
Развлекателните и търговски интереси в пещерите са представени от две неправителствени 
организации: Националната пещерна асоциация (NCA), финансирана от Британския съвет 
за спорт, и Британската асоциация на атракционни-пещери (BAS).  
Пещерните (спелеоложки) интереси са представени в NCA от Британската асоциация за 
изследвания на пещерите (BCRA), като няколко университета поддържат и спелеоложки 
изследователски организации. Например, изследователската група за варовик в 
Университета в Хъдърсфийлд, предоставя научни съвети по спелеоложки въпроси на 
държавните агенции и на редица НПО, както и на добивната промишленост. 
От създаването си през 1949 г. ролята на законните органи за опазване и техните 
предшественици е на научните съветници на правителството, а не на 
управителите/ползвателите на земите. Следователно, за разлика от много агенции за 
управление на природни ресурси в Северна Америка, те нямат контрол върху използването 
на земята като земеделие, горско стопанство, лов, риболов или добив (Eagles 1984). Тази 
липса на ефективна агенция за управление на природните ресурси през периода след 1945 
г. е довела до големи щети на естествената среда на Великобритания, причинени от 
градската и индустриалната експанзия и по-специално от индустриализацията на 
британското земеделие (Shoard 1980, Green 1981). Сто и седемдесет пещери (6,3% от 
пещерния ресурс във Великобритания) са засегнати от кариери за варовици, а най-малко 65 
входа на пещери са били изцяло или частично затрупани по време на „подобрения“ на 

http://www.speleo-bg.org/
mailto:bfs@speleo-bg.org


   
 

 
Повишаване на гражданското участие в 
процесите на формулиране, изпълнение и 
мониторинг на политики и законодателство 
в сектор спелеология 

Българска федерация по спелеология 
бул. „Васил Левски“ № 75, 1040 София 
www.speleo-bg.org   bfs@speleo-bg.org 
СГС по Ф.Д. № 27398 / 1993, ЕИК: 121805883 

Страница  
20 | 160 

 

селскостопански земи или от нерегламентираното изхвърляне на отпадъци (Хардуик и Gunn 
1993). Много по-голям брой пещери продължават да търпят негативи върху ресурсите си 
чрез действията на пещерняци (Wilmut 1972, Judson 1985). 
Законовите задължения на NCC и неговите правоприемници (EN/CCW/SNH) съгласно 
Закона за дивата природа и селските райони от 1981 г. регламентират, задължително 
уведомяване за всяка територия, която според тях, представлява особен интерес, поради 
своята флора, фауна, геоложки и др. физикогеографски характеристики, както и уточняване 
на всички операции (практики), които според тях могат да навредят на установеният 
специален интерес. В законодателството, това се дефинира, като потенциално вредни 
операции (PDOs), пълният списък, който би могъл да бъде приложен към даден терен е 
съставен от 31 индивидуални операции.  
Нотифицираната зона се нарича място от специален научен интерес (SSSI), а степента на 
SSSI се определя от карта на границите. Собственикът или обитателя/ползвателя на земята 
има законово задължение да информира EN/CCW/SNH, ако желаят да извършат PDOs, 
посочени в момента на уведомяването. След което има 4 - месечен период за консултации и 
договаряне, през който операцията може да не бъде извършена (Richards 1987a). Ако в този 
период не може да бъде постигнато споразумение, EN/CCW/SNH може да кандидатства 
пред държавния секретар на съответното правителствено ведомство (Министерство на 
околната среда, Уелски офис и Шотландския офис в Англия, Уелс и Шотландия) за опазване 
на природата по реда на Заповед, съгласно раздел 29 от Закона от 1981 г. Това забранява 
извършването на PDOs за период от 12 месеца (Richards 1987a), през което време 
собственикът/наемателят/ползвателят може или да сключи споразумение за управление със 
съответния орган, което може да включва и обезщетение на собственика/наемателя за 
пропуснати ползи (NCC 1990) или NCC може да се позове на правомощия за задължително 
закупуване.  
Съществува също така и нормативно изискване местните органи при планиране да се 
консултират с EN/CCW/SNH, относно планираните действия, заявени в рамките на SSSI или 
в близост до нея, когато това може да окаже потенциално влияние върху SSSI. 
През 1977 г. Съвета за защита на природата инициира разработването на Геоложки преглед 
за опазването (GCR), представляващ 12-годишен систематичен преглед на всички 
географски и физико-графски ресурси на Великобритания, обхванати от съществуващата 
мрежа SSSI. GCR е разделен на работещи тематични области или „раздели“. Основните 
раздели с интерес от пещери са CAVES и KARST, с по-малък интерес към пещерите са 
палеонтологията на гръбначните и кватернерните блокове. Основните критерии за избор на 
конкретни обекти като SSSI са, че те трябва да бъдат от национално или международно 
значение, и да бъдат защитени (NCC 1990). Еднакво високият стандарт на подбор е от 
съществено значение, тъй като научната защита на даден обект по системата за планиране 
го обвързва със състоянието на другите обекти от мрежата (NCC 1990).  
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Обекти, които не отговарят на критериите за национална значимост, определени от GCR, но 
които са от регионално значение, също могат да бъдат определени като регионално важни 
геоложки обекти (RIGS). Те се контролират от неадминистративни организации за опазване 
на обекти, които имат ролята да предоставят на органите за планиране характеристики от 
местно или регионално значение, така че отчитането на тяхното значение да стане 
неразделна част от процеса по планиране (NCC 1990). 
През 1977 г. работната група на раздел CAVES в рамките на GCR се ангажира със 
съдействие с работната група по пещери за SSSI на NCA/BCRA, целящо идентифициране 
на пещери или пещерни системи, които притежават достатъчно геоложки или 
геоморфологични значения, за да бъдат включени, като обекти SSSI. Първоначално около 
54 пещерни района са идентифицирани като научно интересни през 1956 г., след влизането 
в сила на Закона за дивата природа и достъпа до селските райони от 1949 г. (Black 1964). 
Въпреки това, по-систематичният подход, предприет от GCR, довежда до обозначаването 
на 48 пещерни SSSI и започва процес по преименуване на стари обекти и уведомяване за 
нови такива. От препоръчаните райони, 32 са съществували преди SSSI, а останалите 16 са 
ново установени. 48те пещерни SSSI обхващат над 30% от пещерите във Великобритания и 
над 75% от изследваните пещерни системи (Hardwick and Gunn 1993). Някои по-малки 
„костни“ пещери са включени в рамките на SSSI, поради техния палеонтоложки интерес. В 
SSSI има и няколко пещери, предназначени предимно за опазване на техния карст. 
Законът за дивата природа и селските райони от 1981 г. предвижда тримесечно 
предизвестие, което трябва да бъде дадено на собствениците/ползвателите за намерение да 
определят SSSI. В няколко случая се установява, че научният интерес на обектите е 
умишлено повреден или унищожен от собственици/наематели/ползватели през този 
тримесечен период, когато районът все още не е получил законова защита (Richards 1987b). 
След изразена обществена загриженост, относно тази загуба и щети на SSSI, през 1985 г. се 
извършва допълнителна поправка на закона, която води до отмяната на тримесечният срок 
и до значително подобряване на контрола и управлението на дейностите по използване на 
земята в рамките на SSSI район.  
Към настоящият момент, NCC няма законово задължение да предупреждава за уведомяване 
или да участва в предварителни дискусии със собственици/наематели/ползватели на земята 
(Richards 1987b).  
Изискването в Закона от 1981 г. за NCC да предостави на собствениците на 
обекти/ползватели на PDOs списък означава, че за първи път в историята на Великобритания 
е осъществяван законодателен контрол при планиране на селскостопански практики върху 
големи площи частна земеделска собственост. 
Уведомяването за водосбора на Wookey Hole, включващо района на Pridd в Mendip Hills of 
Somerset, през 1986 г. предизвиква значително противопоставяне с туристическият сектор и 
води за първи път до открит конфликт между пещерния туризъм и пещерната наука и 
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интересите за нейното опазване. Последствията от случая повлияват пряко върху 
последващите практики за опазване на пещерите във Великобритания.  
NCA счита 1985 година, за „година на опазване на пещерата“, като през 1986 г. публикува 
доброволен кодекс за поведение на пещерняците. Провеждат се широки консултации между 
NCC и NCA за търсене на „взаимно приемливи защитни мерки за пещерните обекти“ (NCC 
1990). Трите основни резултати от проведените консултации са формиране на съвместни 
пещерни групи за връзка на NCA/NCC; разработване на политика за опазване на пещерите 
от NCA и формулиране на методология за плановете за опазване на пещерите (CCPs), 
няколко от които се изработени в последствие. На заседание на NCA през юни 1986 г. CNCC 
предлага NCC да се обсъди уведомленията за пещерни SSSI с регионалните пещерни съвети. 
В следствие на това, искането е удовлетворено във всички региони (Richards, 1987b), като 
допълнителна цел NCC предлага, тъй като действията и мерките за опазване на пещерите са 
специфични във всеки район, и пещерната общност във Великобритания е много 
организирана на местно (клубно) ниво, за всяка от пещерните SSSI да бъде създадена група 
за връзка, така че „...да могат да се установят ясни линии на комуникация” (Richards 1987b).  
През 1995 г. NCA публикува документ, в който излага политиката си по въпроси, засягащи 
опазването на пещерите, предлагайки редица инициативи за предприемане на действия към 
пещерно опазване (NCA 1995), включително:  

• Наръчник за опазване на пещерите; 
• Изготвяне на доброволни планове за опазване на пещерите; 
• Формиране на комитет за опазване, който да отговаря за опазването на всяка голяма 

пещера или район;  
• Образование и обучение, включително теорията и практиката на опазването на 

пещерите и практическите въпроси за опазване; 
• Изследвания от националните агенции за опазване на природата;  
• Финансиране и отпускане на помощ за пещерни проекти насочени към опазването; 
• Бъдещо сътрудничество и връзка между националните органи за опазване и 

регионалните пещерни съвети/клубове.  
 
Политиката е разработена в период от 5 години от 1990 г. и включва консултации с голям 
брой лица и организации, и изготвяне на около 15 проекта, в резултат на което същата е 
подкрепена от всички нормативни органи и археологически агенции за опазване. 
Плановете за опазване на пещерите (CCPs) предвиждат интегриран подход за опазване на 
всяка пещера, като се вземат предвид четири ключови елемента (Райт и Прайс 1994): 

• Документацията от научен интерес, нейният вид, местоположение и съществуващо 
състояние; 
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• Оценка на натиска върху пещерата, както външен (от дейности във водосбора, 
например за селско стопанство), така и вътрешен (от дейностите на пещерняци и 
спелеолози); 

• Оценката, разработването и описанието на практическите мерки за опазване, 
формулирани въз основа на информацията, получена от предходните две точки; 

• Мониторинг за оценка на ефективността на въведените мерки за опазване и 
идентифициране, и за справяне с установените проблеми или недостатъци, които 
могат да възникнат. 

 
Създадени са няколко CCPs за последните открития на пещери в SSSI (където общият 
достъп обикновено е ограничен до приключване на проучването, документирането и 
картографирането, и има реалистична вероятност за прилагане на CCPs). В момента обаче 
CCPs разглежда само ключови елементи от първите два булета към рамката. Въпреки че са 
предложени практически мерки за опазване, въпросите за прилагане във връзка с 
финансирането на предложените мерки и кои лица или организации (например комисиите 
за опазване, предложени в политиката за съхранение на NCA) трябва да отговарят за 
мониторинга, остават като настоящи предизвикателства пред всички заинтересовани 
страни. 
Случаят Priddy показва, че комуникацията и сътрудничеството между всички участващи 
страни, както и образованието на пещерняците за естеството на пещерите и карста, и за 
научното значение на пещерите и техните характеристики, са сред ключовите фактори, 
необходими за успешното опазване на пещерите във Великобритания.  
 
СЕКТОРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ГЕРМАНИЯ 
В Германия в пещерата Бауманщоле (Baumannshöhle) са провеждани организирани 
посещения още през 1648 г., като от 1668 г. са изготвени и първият план за опазване и 
контрол на посетителите, както и план за нейното управление. 
От 1 януари 1987 г. във Федерална република Германия е в сила изменен Федерален закон 
за опазване на природата. Малко повече от година след влизането в сила на изменението, са 
изведени, някои аспекти от неговото прилагане и съпоставянето му с предшестващите 
секторни закони (за защита на пещерите и карстовия ландшафт). 
Съгласно раздел 11, параграф 2 от наредбата за прилагане на закона (Reichsnaturschutzgesetz) 
е регламентирано задължение да се намерят неизвестни досега природни паметници, като 
по-големи камъни, пещери и др., и да се съобщят незабавно на органа за опазване. Това 
задължение за докладване цели да подпомогне работата по разкриване и проучване на 
пещери, както и действията по тяхното обезопасяване, при установена необходимост. 
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Федералният закон за опазване на природата от 1976 г., заменя Закона за опазване на 
природата на Райха, като адаптира определенията, като природен паметник, природен 
резерват, и ги разширява и допълва. В законът обаче не се споменават изрично пещерите, 
което възпрепятства адекватните действия на властите по защитата, както на пещерата, като 
природен феномен, така и на карста.  
Федералният закон за опазване на природата, изменен през 1986 г. (влиза в сила на 1 януари 
1987 г.) е нормативният документ, с помощта на който е регламентирано опазването на 
природата в Германия. Той дефинира „природен резерват“, „природен паметник“, 
„компонент на защитен ландшафт“, които са важни за защитата на карста като част от 
цялостното опазване на околната среда и „ново защитеният биотоп“. В редакцията от 
1986/87 г. към раздел Четвърти Защита, грижа и развитие на специфични части от 
природата и околната среда се добавят и разпоредби, свързани с опазването на околната 
среда и пещерите. Части от природата и околната среда са отнесени към 1. Природен 
резерват, национален парк, зона за опазване на ландшафта, природен парк или 2. Природен 
паметник или защитен компонент на ландшафта. 
Природните резервати са законово дефинирани, като райони в които се упражнява 
специфична защита на природата и ландшафта изцяло, или на отделни негови части и 
елементи: 

• за опазване на биотопи или местообитания на определена дива флора и фауна;  
• по научни, природни исторически или културни причини или  
• поради своята рядкост на особена природа или изключителна красота.  

 
Всички действия, които могат да доведат до унищожаване, повреждане или промяна на 
природния резерват или неговите компоненти или до трайно нарушаване, са забранени, 
съгласно допълнително дефинирани разпоредби. Доколкото целта на защитата позволява, 
природните резервати да могат да бъдат достъпни за широката общественост, като се 
ограничава и контролира антропогенното влияние. 
Природните паметници са определени, като законово установени индивидуални творения 
на природата, като тяхната специфична защита се определя по: научни, естествени 
исторически или културни причини или поради тяхната рядкост, специфични особености 
или красота. Към тях могат да бъде отнесена и средата, необходима за защитата на 
природният паметник. Унищожаването на природни паметници, както и всякакви действия, 
които могат да доведат до унищожаване, повреждане, изменение или трайно нарушаване, 
както на природния паметник, така и на неговата защитена среда, са забранени. 
Защитените компоненти на ландшафта са правно обвързвани с части от природата и 
околната среда, като тяхната специална защита цели: (1) Да се гарантира ефективността на 
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природната среда; (2) Да поддържа, структурира или да се грижи за местния и природен 
облик; (3) Необходимост от избягване на вредните ефекти и влияния. 
Защитата може да обхване целия природен ресурс от дървета, живи плетове или други 
характеристики на ландшафта в определени райони. 
Федералното законодателство на Германия създава разнообразие от форми за опазване и 
управление на околната среда и нейните компоненти, в зависимост от провинцията на чиято 
територия са разположени същите. 
Федералният законодателен принцип в Германия е аналогичен на вече описаният такъв в 
Австрия. 
 
СЕКТОРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ГЪРЦИЯ 
Основният закон на Гърция за защита на културното наследство е Закон №3028/2002, който 
регламентира борбата с незаконния трафик на културни обекти, регулира античността. В 
Закона са дефинирани основни определения, като: 

• Културни обекти: „свидетелства за съществуването на индивидуално и колективно 
творчество от човешки род“4; 

• Паметници: „културни обекти, които представляват материални свидетелства, 
принадлежащи към културното наследство на страната и които заслужават 
специална защита“. Разграничават се следните категории паметници: а) древни 
паметници б) нови паметници в) неподвижни паметници г) подвижни паметници. 

o Древни паметници или антики са: всички културни предмети (артефакти и 
паметници) назад до праисторически, древни, византийски и след 
византийски времена до 1830 г.; 

o Археологическите паметници, включват пещери и палеонтоложки останки, за 
които няма доказателства, че са свързани с човешкото съществуване; 

• Археологически обекти: райони по суша, в море, в езера или реки, които съдържат 
или има доказателства за наличие на древни паметници, или които са съставлявали 
или има доказателства, че са градски или гробни групи от древни времена до 1830 г. 
Археологическите обекти включват и необходимото открито пространство около 
запазените паметници, осигуряващо тяхното разглеждане в историческа, естетическа 
и функционална съвкупност; 

• Последни паметници: културни обекти от 1830 г., които заслужават защита поради 
установено историческо, художествено или научно значение. 

 

                                                 
4 Гръцкото законодателство прави разлика между „културни обекти” и „паметници”. Повечето от строгите разпоредби, 
предвидени в закон 3028/2002, се прилагат само за „Паметници“ 
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Местообитания „Пещерите не отворени за обществото“ са защитени под гръцкото, 
европейското и международното законодателство.  
Персоналът на компетентните органи и пещерните любители (например пещерняци, 
археолози, геолози и туристически водачи) често не притежават знания за нуждите за 
опазване на прилепите и съответната правна рамка. Нерегламентираните посещения на 
пещерите се провеждат редовно в Гърция и водят до значителни негативни последици.  
Пещерната фауна на Гърция, въпреки че е по-слабо проучена спрямо останалите балкански 
страни, се счита за богата, с наличието на повече от 600 вида, идентифицирани в около 300 
пещери (включително 17 вида прилепи и 212 подземни безгръбначни). Няколко прегледа 
(например Deltchef 2011 и Naumova et al. 2016, Araneae; Di Ruso et al. 2014, Orthoptera; 
Giachino & Vailati 2010, Coleoptera и др.) показват, че гръцките пещери се характеризират 
със значително видово богатство и ендемизъм. Половината от безгръбначните видове са 
установени в една или няколко пещери, а няколко са застрашени от антропогенни дейности, 
като кариери/добив, разработване на земя, изхвърляне на строителни материали и отпадъци, 
замърсяване, затрупване на входовете, туристическа инфраструктура и експлоатация, 
неконтролирани посещения и др.  
Наличната информация и данни са разпръснати в няколко публикации, недостъпни за 
заинтересованите страни и администрацията, като не малко данни все още не са 
публикувани.  
Гръцкият институт за спелеоложки изследвания (HISR) поддържа уникална колекция от 
екземпляри от пещерни животни от стотици пещери, но с изключение на някои таксони 
(например Isopoda, Orthoptera, Gastropoda), екземплярите не са идентифицирани на ниво 
видове. Липсата на научно обоснована информация за значението и стойността на тези 
екосистеми и липсата на съществуващи данни, необходими на администрацията и 
заинтересованите страни са основните причини за големия дефицит в механизмите за 
тяхната защита. 
Пещерите, които не са отворени за обществото, са включени като важни местообитания 
съгласно приложение I към Директивата за местообитанията. Пещерите се считат за важни 
местообитания и според Бернската конвенция (Резолюция № 4, 1996:65.).  
Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО) е най-важният правен документ за защита на 
пещерите, използван на национално ниво в Гърция. Пещерите се опазват и чрез съответните 
членове в закони 1650/86 и 3937/2011, чрез общи министерски решения и президентски 
укази. 
 
СЕКТОРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ИТАЛИЯ 
В Италия е приет рамков закон за опазване, защита и подобряване на геоложкото, 
спелеоложкото и гео-минералното наследство, както и делегирани задължения към 
правителството за създаване на мрежата от гео-паркове и музейни мини. Законът е приет 
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през 2018 г. и регламентира реда за защита, опазване, управление и устойчиво използване 
на геоложкото, спелеоложко и гео-минералното наследство, състоящо се от карстови зони, 
природни пещери, пещери, независимо дали са сухопътни или морски или изкуствени 
кухини с особен интерес, долини и проломи. В закона са разгледани критерии и принципи 
за защита, опазване, идентификация, класификация, мониторинг и управление с 
туристически цели на тези обекти. 
Според член 117 от Конституцията на Италия защитата на екологичните активи е 
прерогатив на държавата, но по отношение на тези обекти, които са не само екологични 
феномени, а истински природни паметници, има пълна липса на национални закони. Някои 
справки могат да бъдат намерени в рамковия закон за защитените територии №394 от 1991 
г., в някои европейски директиви, които пряко или косвено засягат тези среди, но до 
приемането на закона през 2018 г., не действа специфично секторно законодателство.  
Пещерите и геоложко значимите области, и обекти представляват особена характеристика 
на много от районите на италианска територия. Повечето региони са приели ограничителни 
регламенти за опазване и подобряване на тези обекти, в съответствие с европейските 
директиви. Тези регламенти са изготвени, благодарение на приноса на спелеолози и геолози, 
както и на много спелеоложки асоциации, включително на Алпийския клуб, Италиански и 
регионални спелеоложки групи. 
Законът е използван за включване на утвърдени правила за цялостно управление на 
геоложкото, спелеоложкото и гео-минералното наследство, осигуряващи защита на 
свързаните обекти, от тяхното разпознаване, до опазването и съхранението им.  
Гео-обектите се считат за съставна част от ландшафта и като такива са защитени в 
съответствие с член 9 от Конституцията и Европейската конвенция за ландшафта от 2000 г., 
които са изключени със закон №14 от 2006 г. 
В италианското законодателство първите позовавания на геоложкото наследство се 
установяват в закон №1089 от 1939 г. (известен като Ботския закон, регламентиращ 
„Защита на вещи с художествен и исторически интерес“), където в член 1 е уточнено, че 
се подлагат на защита „собственост, движими и недвижими, които представляват 
художествен, исторически интерес, т.е. археологически или етнографски, включително: 
а) нещата, които засягат палеонтологията, праисторията и примитивните 
цивилизации“. Законът също предвижда в член 4 задължението на местните администрации 
да „представят списък на нещата, посочени в член 1, в компетенциите на институциите 
или органите, които представляват“.  
В закон №1497 от 29 юни 1939 г. („Защита на природните красоти“) е посочено, че 
„Природните красоти са предмет на настоящия закон поради значителния си обществен 
интерес, като включват недвижимо имущество, което има очевидни черти на природна 
красота или геоложка особеност“. И в този случай, се предвижда местната власт, и по-
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специално провинциите чрез специална комисия да съставят списък на разположените на 
тяхна територия обекти. 
В регламента, посочен в Кралския указ №1357 от 3 юни 1940 г., конкретни геоложки 
особености, които представляват научен интерес, са включени сред недвижимите имоти, 
които следва да бъдат защитени. 
С приемането на закон №349 от 8 юли 1986 г., Министерство на околната среда на Италия 
се ангажира „да осигури, насърчаването, опазването и възстановяването на екологичните 
условия, съответстващи на основните интереси на общността и на качеството на 
живот, както и на опазване и подобряването на национално природно наследство и 
защита на природните ресурси срещу замърсяване“. В закона едно от изискванията за 
създаване на защитена зона е наличието на геоложки актив. Всъщност в член 1, параграф 2 
е посочено, че „За целите на този закон природните, геоложки, морфологични и биологични 
образувания или групи от тях, които имат значителна природна и екологична стойност, 
представляват природното наследство“. В параграф 3 от същия член са изброени целите 
на тази защита, включително:  

• опазването на геоложки особености, палеонтоложки образувания, биологични 
общности, биотопи, живописни и панорамни стойности, природни процеси, 
хидростатични и хидрогеоложки равновесия, както и екологични баланси; 

• опазване и възстановяване на хидростатични и хидрогеоложки равновесия.  
 
В регламента, посочен в указ №357 на президента на републиката от 8 септември 1997 г., , 
приложения А и С определят природните и полу-естествените райони с конкретни или 
уникални био географски и геоложки характеристики и са установени критериите за избор 
на обекти, които попадат в тях. Консолидираният текст на законодателните разпоредби, 
относно културното и екологичното наследство, съгласно законодателен указ №490 от 29 
октомври 1999 г., включва сред културните ценности и „обектите, които са в интерес на 
палеонтологията“. На национално ниво са предприети някои инициативи, свързани с 
опазване на културните ценности, като за целта Агенцията за опазване на околната среда и 
техническите услуги (APAT), изпълнява проект „Опазване на италианското геоложко 
наследство“. Законопроектът включва една от инициативите в проекта, а именно 
създаването на национален център за систематично събиране на данни за гео-обекти, 
регистрирани с обща карта и стандартизирани. 
Друг аспект, възобновен в законопроекта и присъстващ в проекта е създаването на единно 
място за събиране на данни, която да позволява координиране на информация относно 
познанието, оценката и опазването на италианското геоложко наследство, което да 
осигурява полезен за публичната администрация инструмент за териториалното планиране. 
Законът не се припокрива с работата, извършена от регионите и асоциациите, а до различна 
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степен хармонизира различните регионални регулации, като предоставя инструменти, които 
могат да се прилагат и хармонизират на цялата национална територия чрез осигуряване на 
общо приложими критерии, за разпознаване и класифициране на гео-обекти и обекти от 
спелеоложкото наследство. Особено внимание се обръща на защитата на тези места/обекти 
и на създаването на споделен национален поземлен регистър.  
Законът също така се стреми да изясни позицията в тази регулаторна рамка на различните 
асоциации, които развиват своята дейност в сектора, като Италианския алпийски клуб, 
Италианското спелеоложко дружество и регионалните спелеоложки федерации, които са 
широко разпространени на цялата територия на страната. Тези асоциации играят важна 
координационна роля на национално ниво за стандартизиране на различните регионални 
закони, създаване на регионални регистри, и на единен национален поземлен регистър. 
За осъществяването на този голям проект е приет националният рамков закон, който диктува 
насоките и цели обхващане на вече извършената работа, обединява различните регионални 
регулации, гарантиращи еднакво качество и критерии за научна класификация, опазването 
на околната среда на съответните екосистеми.  
Целите на закона са заимствани от разпоредбите на чл. 9 от Конституцията, като прилага 
популяризирането на научно-техническите изследвания и опазването на художественото и 
ландшафтно наследство. Областите от геоложки и спелеоложки интерес се приемат за 
активи от общ интерес и като такива са защитени и оценени. В закона се дефинирани и 
методите за прилагане от държавата, регионите и автономните провинции Тренто и 
Болцано, свързани с националния и регионален, или провинциален поземлен регистър на 
геоложкото, спелеоложко и гео-минералното наследство, както и други дейности, в това 
число и обучение на персонала и придобиването на професии, свързани в различни аспекти 
с геологията и пещерното дело.  
Регламентиран е и реда за поддържане на Национален кадастър, като се дават точни 
указания за неговата организация и процедурите за попълването му. В кадастъра се 
поддържат две отделни секции, една за гео-обектите. 
Управлението и опазването на туристическите пещери (включени в националният поземлен 
регистър), които често са подложени на голямо антропогенно натоварване, също е включено 
в закона, където за управлението, защитата и планирането на всички видове гео-обекти, 
включени в националния поземлен регистър, са дефинирани методи за достъп и забранени 
практики, като изхвърляне на отпадъци и промяна на всякакви вид присъстващи формации. 
Предоставя се възможност и за разширяване на защитите зони около обектите.  
В закона се регламентира и задължение на правителството да приеме законодателен указ, за 
създаването на мрежата от гео-паркове и музейни мини, като определи ангажиментите, 
свързани с функциите на контрол и наблюдение, придружаващи в туристическите пещери и 
сътрудничество между държавата и регионалните структури за изпълнение на целите на 
закона. Потвърждава се признаването на асоциации, които вече действат в геоложката и 
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спелеоложка област, като регионалните спелеоложки федерации, Националното 
спелеоложко дружество и спелеоложки групи на Италианския алпийски клуб.  
Основната цел на закона е да създаде национални стратегии и насоки за защита, 
подобряване, развитие и устойчиво управление на околната среда, както и туристическите 
цели, за райони от особен геоложки или спелеоложки интерес, посочващ критериите и 
принципите за идентифициране, класификация, систематизиране, мониторинг и управление 
на тези области. Областите на геоложки, спелеоложки и гео-минерални интереси, 
определени в съответствие с този закон, са активи от общ интерес, и се приемат за обекти с 
режим на защита и опазване на културното наследство, предвиден в Кодекса за културно 
наследство и ландшафт, съгласно законодателно постановление №42 от 22 януари 2004 г. 
Със Закона се приемат и определения за гео разнообразие; геоложко наследство; 
спелеоложко наследство; гео-минерално наследство; спелеология; спелеолог; спелеоложко 
ръководство; водач за туристически пещери; подземно биоразнообразие и др.  
Държавата, в сферата на собствените си правомощия и в прилагането на политиките на 
устойчивото развитие чрез грижата за територията и опазването на природните ресурси, 
осигурява чрез издаване на регулаторни стандарти: 

• поддържането и актуализирането на националния поземлен регистър на геоложкото, 
спелеоложко и гео-минерално наследство, съставен от обединението на 
регионалните поземлени регистри;  

• признава ценността, значението и обществения интерес на геоложкото, спелеоложко 
и гео-минералното наследство, по-специално вниманието към карстовия феномен, 
като наследство от научни, екологични, хидрогеоложки, културни, исторически, 
икономически, естетически, пейзажни или туристически-рекреационни ценности, 
свързани с: 

o наличие на природни явления, характерни за карстовата среда, от научен 
интерес, включително и приложни, засягащи геоложки, физични, химични, 
биологични или медицински области, също за целите на тяхното използване 
за спелео-терапия;  

o възможността за използване на спелеоложко наследство като място за научни, 
туристически, археологически, културни, образователни или туристически 
дейности; 

o за защита на водните ресурси на карста в зависимост от водоснабдяването; 
o за защита на палеонтоложки, археологични или исторически свидетелства; 

• определя финансовите ресурси, необходими за прилагането на този закон, без 
поемането на нови или по-големи тежести за държавния бюджет. 
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Регионите и автономните провинции Тренто и Болцано в рамките на техните компетенции 
в областта на оценка на културни и екологични активи, както и насърчаване и организиране 
на културни дейности, в съответствие с принципите за опазване на зоните от особен 
геоложки интерес, или интерес на културното наследство и ландшафта, гарантират 
опазването и разширяването на регионалното наследство на карстови зони, природни 
пещери, туристически и морски пещери, като по-специално осигуряват:  

• екологични консултации със задачата да изразява мнения и да прилага разпоредбите 
на закона. Консултациите се провеждат между експерти и представители на секторни 
асоциации;  

• идентифициране на райони от особен геоложки и спелеоложки интерес, чието 
устойчиво управление, опазване и подобряване може да допринесе за опазването и 
обогатяването на националното геоложки наследство и подземното 
биоразнообразие; 

• създаване, поддържане и актуализиране на регионален или провинциален поземлен 
регистър на геоложкото, спелеоложко и гео-минералното наследство; 

• засилване на своите регулаторни инструменти за защита на областите от 
спелеоложки интерес, считани за обекти с научни, екологични, културни или 
туристически рекреационни ценности, и издаването на разпоредби, насочени към 
предотвратяване на тяхното разрушаване, унищожаване, повреда или замърсяване, 
както и правила, и мерки за правилното им използване; 

• насърчаване на общественият интерес и познания в области от спелеоложки и 
геоложки интерес, съвместими със запазването на активите, както и всяка 
инициатива, насочена към опазване, управление и подобряване на националното гео-
разнообразие. 

 
Националният поземлен регистър се състои от четири секции: 

• списъка на подземните гео-обекти, подразделен в: (1) списъкът на природните 
пещери; (2) списъкът на изкуствените кухини; (3) списъка на пещерите и 
туристическите кухини; 

• списъкът на наземни гео-обекти, разделен на: (1) списъкът на гео-обектите и 
карстовите зони; (2) списъкът на деретата и ждрелата; 

• списък на карстовите водоносни хоризонти от особен национален интерес и 
съответните карстови зони; 

• списъкът на гео-обекти, разделен на: (1) списъкът на гео-обекти с особено значение; 
(2) списъка с гео-паркове и туристически гео-обекти; 
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Националният кадастър съдържа кадастралното картографиране, координати, отнасящи се 
до входовете, описанието на зачитаните райони, топографските и метрични данни, схемата 
на подземната циркулация на водата, качествените и количествените данни за карстовите 
водоносни хоризонти, информация от геоложки, спелеоложки, морфологичен, историко-
културен, археологически, фаунистичен, вегетационен и микро-климатичен тип в пещерата, 
както и всякакви други полезни данни, събрани чрез специфичен преброителен лист, 
изготвен в съответствие с образеца, идентифициран в постановление на Министър на 
околната среда и опазването на територията и морето.  
Тези дейности могат да се извършват и чрез споразумения с университети, изследователски 
институти и асоциации, активни в популяризирането и разширяването на геоложкото 
наследство, признато на регионално или национално ниво, асоциации, работещи в областта 
на спелеологията, университети и други изследователски органи, публични администрации, 
както и частни граждани, които могат да докладват и кандидатстват в регионите и 
автономните провинции Тренто и Болцано за регистрация. 
Регионите и автономните провинции Тренто и Болцано в рамките на шест месеца от датата 
на влизане в сила на приетият национален закон следва да създадат регионален или 
провинциален поземлен регистър на геоложкото наследство, спелеоложки и гео-минерални 
обекти, подлежащ на одобрение, с решение на регионалния или провинциалния съвет, както 
и да уведомят собствениците на земите, върху които се намират тези обекти. Регионите и 
автономните провинции публикуват резолюцията в съответния Официален бюлетин и я 
нотифицират на съответните общини, които следва да я популяризират регистъра по 
всякакъв друг начин, който смятат за полезен.  
Поземлените регистри се изпращат до Министерството на околната среда и опазването на 
територията и на морето, което осигурява предаването им до военно-географския институт. 
Регионите в които са идентифицирани карстови области със значително геоморфологично 
значение, хидрогеоложки, екологични и ландшафтни образувания, се задължават да събират 
всякаква друга полезна информация, като напредъка на карстовите водоносни хоризонти, 
присъстващи в района, където е изследвана, относителната степен на уязвимост и 
некарстовите съседни райони за регистъра.  
За да се гарантира защитата, знанието и подобряването, също и за социални и 
професионални цели, на гео-паркове и музейни мини със значителна екологична, 
историческа, археологическа и културна стойност, правителството следва да приеме в 
рамките на шест месеца от датата на влизане в сила на националният закон, по предложение 
на министъра на околната среда и опазването на територията и морето, законодателно 
постановление за създаване на мрежата от гео-паркове и музейни мини в съответствие с 
принципите, залегнали в закона.  
Функциите, изпълнявани от туристическите национални минни паркове, които вече 
съществуват към датата на влизане в сила на този закон, остават в сила.  
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За целите на осъществяването на дейностите по контрол и надзор, както и спазването на 
забраните, посочени в този закон, териториално компетентната община предвижда 
подписването на специален нормативен документ, в който посочва реда за въвеждане на 
обекта в националния поземлен регистър.  
Функциите по контрол и наблюдение на нарушенията на националният закон са възложени 
на Отдела за защита на гората, околната среда и селскостопанската храна, на карабинерите, 
на провинциалните и общинските полицейски сили, на охраната на парка, на ловните и 
риболовните пазари и на доброволната екологична охрана, използвайки, когато е 
необходимо, сътрудничеството и подкрепата на спелеоложките асоциации, компании и 
групи. Проверки и контрол за спазване на предоставените изключения и разрешения могат 
да се извършват и от специално делегирания персонал на провинциалните служби по 
земеделие и от ведомствените горски инспекторати. 
Органите или упълномощените лица, отговарящи за установяване нарушението на 
правилата, чийто надзор е делегиран на други органи или дирекции, са задължени незабавно 
информират компетентния орган. 
За целите на закона се признава професия за управление на туристически пещери, включена 
към туристическите професии, определени в съответствие с член 6 от кодекса, посочен в 
законодателeн указ №79 от 23 май 2011. 
Регионите и автономните провинции Тренто и Болцано предвиждат, в рамките на своите 
компетенции, да регулират методите за достъп, упражняване и защита на професионалната 
етика на водачите на туристически пещери. 
За целите на закона, държавите, регионите и автономните провинции Тренто и Болцано, 
използват сътрудничеството на регионалните спелеоложки федерации, на спелеоложко 
общество, национални и спелеоложки групи на Италианския алпийски клуб, и могат да 
използват техническите им консултации. Могат също да се възползват от сътрудничеството 
със спелеоложки асоциации, общества и спелеоложки групи, които в учредителните си 
документ са посочили, като основен предмет на дейност пещерните дейности и са 
регистрирани с нестопанска цел, включвайки в своите устави основните принципи на 
закона. 
Регионите и автономните провинции Тренто и Болцано в рамките на шест месеца от 
влизането в сила на закона, са задължени да съставят публичен списък на признатите 
спелеоложки асоциации и групи и да го съобщават на Министерството на околната среда и 
защитата на територията и морето. Регионите и автономните провинции предвиждат 
публикуването на съответния списък в Официален бюлетин, на уебсайта на институциите и 
във всякакви други средства за комуникация, които считат за полезни. 
Неспазването на забраните, посочени в член 6, параграф 4 от закона, включва освен 
задължението за възстановяване на състоянието на местата, така и прилагането на следните 
административни имуществени санкции: 
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• глоба от 5 000 до 50 000 евро за промяна на водния режим или карстовия воден 
режим; 

• глоба от 5 000 до 50 000 евро за всеки кубичен метър пещера, унищожена, запушена 
или повредена;  

• глоба от 2 000 до 20 000 евро за изхвърляне на отпадъци;  
• глоба от 2 000 до 20 000 евро за всеки кубичен метър материал, отстранен с изкопи 

или разкопки;  
• глоба от 5 000 до 50 000 евро за премахване или повреждане на елементи, подземно 

биоразнообразие или останки от него, фосили, археологически, палеонтоложки 
находки. 

 
Постъпленията от прилагането на санкциите са предназначени за автономния регион или 
провинция, компетентни да прилагат този закон и са насочени към възстановяване и 
подобряване на природните, геоложки, гео-минерални, спелеоложки обекти, както и 
развитието и усъвършенстването на регионални паркове, природни обекти и гео-паркове. 
 
СЕКТОРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ИСЛАНДИЯ 
Пещерите в Исландия са защитени със Закон за опазване на природата №44 от 22 март 1999 
г. на министъра на околната среда. В чл. 53 от закона е регламентирано опазването на други 
обекти от природен интерес, разположени на сушата. Министърът на околната среда може, 
след като получи предложенията или становището на Агенцията за опазване на природата, 
Исландския институт по естествена история и/или Съветът за опазване на природата да 
защити: 

• Области, които е важно да се запазят поради техния специален ландшафт или 
биосфера5; 

• Природни образувания, като водопади, вулкани, пещери или скални образувания, 
както и разположения на фосилни зони, редки скали и минерали, които са важни за 
опазване поради тяхната научна стойност, красота или уникални характеристики; 

• Зоните около природните образувания също могат да бъдат защитени, когато е 
необходимо, което се посочва еднозначно ясно в декларацията за защита; 

• Организмите, техните местообитания и екосистеми, определени като важни от 
научна, естественоисторическа или друга културна гледна точка. Същите не трябва 
да се смущават, да се намалява числеността им и да не се ликвидират.  

 

                                                 
5 Защитените територии се наричат природни резервати 
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Защитата, както е предвидено в предходните точки, може да се прилага или на определени 
места, райони, области или в цялата страна. 
Всеки, който наруши разпоредбите на закона или правилата, приети по силата на него, 
подлежи на глоба или лишаване от свобода до две години. Глобите се заплащат в 
националната хазна, като прилагането на този член се преследват в съответствие с 
разпоредбите за наказателното право в страната. 
 
СЕКТОРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ИСПАНИЯ 
Палеолитното пещерно дело е важен и отличителен елемент от културното наследство на 
Испания. Администрацията, отговорна за опазването на пещерното изкуство, насочва 
усилията си към разработването на „План за управление на пещерното изкуство“ с цел, 
неговата защита6. 
За опазване на скалното наследство в Испания са приети законодателни и институционални 
инициативи, гарантиращи запазването му. То е с най-високата степен на защита, призната 
от закона на всички нива в испанската администрация: национално, регионално и местно. 
Пълното и ефективно прилагане на законодателни и административни мерки следва да 
гарантира защитата на обектите срещу опасностите, които заплашват опазването им. 
Опасностите са разделени в няколко категории. Природни причини и по-специално на 
фактори, свързани с човешката дейност, като: изграждане на пътища, тръбопроводи, 
неконтролирана урбанизация, кариери, минни и други дейности, както и неконтролирани 
сметища и други форми на замърсяване под земята. 
Има много потенциални фактори, които могат да повлияят на местата и пещерите по 
различни начини, в различни области и в различна степен (Fortea 1993, Ontañón et al. 2011), 
като същите могат да бъдат обобщени по следния начин: 

• Геоложки и геоморфологични рискове, произтичащи от проблеми със структурната 
стабилност, разломни явления или сеизмични рискове, които биха могли да доведат 
до свлачища, срутвания и други гравитационни събития, с потенциално въздействие 
върху опазването на подземните пространства; 

• Екологичните рискове са ключов фактор, тъй като те пряко засягат украсените 
панели и техният фундамент, и оказват различно влияние на най-отдалечените 
райони на пещерите, и дълбоките зони, съобразени с разнообразната степен на 
взаимообвързаност, и в резултат на обмен на материя и енергия с външната среда; 

• Биологичните опасности са тези, които биха могли да бъдат по-сериозни за 
опазването на подземна среда. 

 

                                                 
6 The conservation of prehistoric caves in Cantabria, Spain by Roberto Ontañón, Vicente Bayam & Jesús Herrera, Raúl Rodríguez 
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Действията, предприети за справяне с проблемите, се разглеждат от историческа гледна 
точка, като първо се дефинират процедурите, които биха могли да бъдат наречени 
„традиционни“ (касаещи общите процеси на управление на наследството) и след това се 
дефинира текущото управление на тази част от културно наследство. Сред отдавна 
установените мерки по отношение на преките действия (традиционни) за защита са 
затварянето и мониторинга на пещерите, защитата на ценните елементи с огради в някои от 
пещерите, които са отворени за посещение и др. (El Castillo, Las Monedas, Hornos de la Peña, 
Covalanas). 
Правните и административни мерки са свързани с изготвяне на планове за подобряване на 
документацията на археологическите обекти (чрез актуализиране на археологическите 
инвентаризации), за разграничаване на буферните зони, навлизане в по-голяма работна 
дълбочина, с процедурите за оценка на въздействието върху околната среда, напредък в 
работата с местните власти, за разработване на специални планове за защита и подобряване 
на мерките, с цел контрол на дейността и др. 
По отношение на директните мерки за опазване, ръководени от критериите за превантивно 
опазване, пещерите се разграничават на такива, които не са отворени за посетителите и 
обществено достъпни пещери.  
По отношение на първия случай, работата по определянето на пещерите е започнала през 
2006 г., с преглед на тяхното състояние, което е послужило за основа, и като ръководство за 
по-нататъшни действия, свързани с подобряването на системата за опазване и мониторинг 
на пещерите. Основната иновация в тази област е свързана с изготвяне на досие, с пълната 
документация за всяка пещера: топографски и геоложки (високо прецизно проучване и 
цифрови топографски модели, проучвания за стабилност) и археологически данни и 
информация, прилагане на нови технологии за събиране на графични данни (разнообразни 
лазерни и структурирани светлинни 3D скенери, мултиспектрални сензори), както и проект 
на геореферирана база данни, интегрираща цялата тази информация. 
В пещерите, отворени за обществен достъп, основните усилия са насочени към обновяване 
на системата за микроекологичен контрол (включително мониторинг на променливи като 
температура на въздуха и скалите, относителна влажност, концентрации на CO2 и радон, 
скоростта и посока на въздушния поток, хидрохимична характеристика на 
инфилтрационната вода), микробиологични и геоложки параметри, като стабилност, 
хидрогеология, микробни колонии и др.  
Прилагането на процедура по документация, описана по-горе за не посещаваните пещери, 
както и интегрирането, анализа и интерпретацията на получените данни, позволява 
проектирането на ефективна система за управление на атракционни-пещери, с 
определението на практики за превантивно и адекватно опазване, и особено дефиниране на 
подходящия режим на посещения, съобразен със състоянието за опазване на пещерата.  
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Другият приложим нормативен документ е Закон 16/1985 за Испанското историческо 
наследство. В него се посочва, че испанското историческо наследство е основният свидетел 
на историческия принос на испанците за универсалната цивилизация и за техния съвременен 
творчески потенциал. Защитата и обогатяването на активите, които се състоят от нея, 
представляват основни задължения, които обвързват всички публични органи, съгласно 
мандата, отправен към тях по член 46 от конституционната норма. Правният преглед е 
наложен от новото разпределение на правомощията между държавата и автономните 
общности, произтичащо от Конституцията и Устава на автономията. Законът влиза в сила 
по силата на нормите, съдържащи се в параграфи 1 и 2 на член 149 от Конституцията на 
Испания, които както за законодателя, така и за държавната администрация предполагат 
както мандат, така и правомощия. Законът съдържа ново определение за историческото 
наследство и значително разширява неговото прилагане, като включва движимото и 
недвижимото имущество, Археологическото и етнографското наследство, музеите, 
архивите и библиотеките с държавна собственост, както и документалното и 
библиографското наследство. По този начин се стреми да осигури защита и да популяризира 
материалната култура, от антропогенните влияния, в широк смисъл и го възприема като 
набор от ресурс, които сам по себе си трябва да бъде оценен, без да се установяват 
ограничения, произтичащи от тяхното имущество, употреба, т.е. йерархичност или 
икономическа стойност. 
Законът установява различни нива на защита, които съответстват на различни правни 
категории, водени от испанското историческо наследство, което е съставено от всички онези 
стоки с историческа, художествена, научна или техническа стойност, които съставляват 
приноса на Испания за универсалната култура. Около това понятие са структурирани 
основните мерки на закона и са конкретизирани техники за намеса, които са отговорност на 
държавната администрация, по-специално защитата му от нелегален износ и защитата му от 
разграбване. 
Законът предвижда набор от данъчни и фискални мерки чрез които се насърчава адекватна 
политика за ефективно управление на испанското историческо наследство. Политика, която 
допълва действия с образователен, технически и финансов стимул, с убеждението, че 
историческото наследство се увеличава и защитава по-добре, колкото повече хора живеят с 
него, но също така и колкото повече мерки се предприемат за неговото популяризиране и 
представяне.  
Във връзка с испанското историческо наследство, държавната администрация приема 
необходимите мерки, за да улесни сътрудничеството си с другите публични органи, 
съобразно техните правомощия, както и да събере и предостави толкова информация, 
колкото е необходимо за целта. Държавната администрация е отговорна и за 
международното разпространение на знания за активите, принадлежащи към испанското 
историческо наследство. За възстановяването на такива активи, когато те са били незаконно 
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изнесени, и за обмена на културна, техническа и научна информация с другите държави и с 
международните организации, в съответствие с разпоредбите на член 149.1, номер 3 от 
Конституцията. Останалите компетентни администрации следва да сътрудничат за тази цел 
с държавната администрация. 
Комуникацията и обмена на програми за действия и популяризиране, свързани с испанското 
историческо наследство, се улеснява от Съвета за историческо наследство, състоящ се от 
представител на всяка автономна общност, определен от управителния му съвет, и 
съответния генерален директор на Държавна администрация, която ще изпълнява 
функциите на президент. Без да се засягат функциите, приписвани на Съвета за историческо 
наследство, за целите на закона консултативните институции на държавната администрация 
са: Съветът за квалификация, оценка и износ на испански ценности за историческо 
наследство; Кралските академии; Испански университети; Висшият съвет за научни 
изследвания и Висшите съвети, които Държавната администрация определя с регламент. 
Ресурса тези институции се ползва, независимо от съветите, които при необходимост могат 
да бъдат получени от други професионални организации и културни организации. 
В съответствие с разпоредбите на член 1 на Закона, движимо или недвижимо имущество с 
исторически характер е всяко имущество, което може да бъде проучено по археологическа 
методология, независимо дали е било извлечено или не, и дали е намерено на повърхността 
или недрата, в териториалното море или на континенталния шелф. Също така част от това 
наследство са геоложките и палеонтоложките елементи, свързани с историята на човека и 
неговия произход и развитие. Пещерите, заслоните и местата, съдържащи прояви на скално 
изкуство, са обявени за културно-ценни активи. 
Всяко разкопаване или археологическо проучване трябва да бъде изрично разрешено от 
компетентната администрация, която чрез съответните процедури за инспекция и контрол 
проверява дали работите са планирани и разработени в съответствие с подробна и 
съгласувана програма, съдържаща изискванията за удобство, професионализъм и научен 
интерес. 
Компетентната администрация може да разпореди извършването на археологически 
разкопки или проучвания върху всяка публична или частна земя на испанската територия, в 
която се предполага наличието на археологически, палеонтоложки или геоложки 
компоненти или свързани гео-феномени. За целите на съответното обезщетение се прилагат 
разпоредбите на действащото законодателство за принудително отчуждаване. 
Публичната собственост, според закона са всички ценни материални обекти и останки, 
характерни за историческото наследство на Испания, открити в резултат на разкопки, земни 
работи или други действия, или случайно. Откривателят трябва да уведоми компетентната 
администрация за своето откритие в рамките на максимум тридесет дни или незабавно в 
случаите на случайни находки. 
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Опазването на пещерите в Испания, стъпвайки на гореописаните нормативните актове, се 
извършва по различни подходи, един от които се явява и включването им към защитените 
зони, по отношение на тяхната уязвимост от замърсяване7. 
Прилаганата процедура се основава на метода COP + K, който е специално проектиран за 
картографиране на уязвимостта на изворите на подземни води в карбонатните водоносни 
хоризонти. За да покрие хидроложкият басейн, включен във водосборната зона на пещерата, 
се създава защитна зона, включваща две различни зони, хидрогеоложки водосборен басейн 
и прилежащият терен на оттока. Предлагат се различни степени на защита в зоните, които 
да направят антропогенната дейност съвместима с опазването на пещерите. 
Съществуват различни начини за разширяване на обхвата на защита на пещерите в Европа, 
като например определянето им за обект от интерес за Общността или зона със специален 
интерес за опазване. Този подход се прилага, когато пещерата не е отворена за туристи и е 
необходимо осигуряване на допълнителна защита, за поддържане и/или възстановяване на 
среда за животни или растения, определени като видове от общ интерес, които изискват 
строга защита, като например видове прилепи, изброени в Директивата за местообитанията 
на Европейския съюз и др. 
В други случаи значението на пещерата може да бъде свързано с присъствието на 
археологически проучвания, представляващи част от националното културно наследство 
или дори обект от световното наследство. 
Опазването, оценката и управлението на пещерите се извършва от местни администрации, 
регионални или национални културни отдели или международни агенции. Организацията 
на обединените нации насърчава различни инициативи, насочени специално към защитата 
на културното наследство.  
Въпреки това, тези усилия са насочени главно към реставрация и консервация и рядко се 
фокусират върху предотвратяване на щетите (Catani et al., 2002). 
Подземният обхват на пещерите обикновено не се вижда от повърхността и това води до 
замърсяване и/или увреждане, причинени по незнание и/ли небрежност. Тъй като пещерите 
са част от карстовите водоносни хоризонти, тези щети оказват пряко влияние върху 
хидрогеоложки характеристики на карстовите среди, които са особено уязвими от 
замърсяване (Zwahlen, 2004).  
Крайната цел на защитното зониране е да предпази пещерата от възможни отрицателни 
въздействия, произтичащи от антропогенната дейност. Попадналите замърсители в 
инфилтрационият поток може да доведе до промени в пещерната среда, като в Испания, 

                                                 
7 Delineating protection areas for caves using contamination vulnerability mapping techniques: the case of Herreri ́as 
Cave, Asturias, Spaina, by A.I. Marin, B.Andreo, M. Jimenez-Sanchez, M.J. Dominguez-Cuesta, and M. Melendez-
Aasensio 
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цялата зона, свързана с пещерата чрез повърхностните или подземни води се приема за 
възможно място на замърсява, и следователно се включва в проектната на защитна зона. 
Защитното зониране на пещерите е превантивен механизъм за тяхното опазване. В случай 
на карстови водоносни хоризонти това зониране, надхвърля картирането и обхваща зони, 
изискващи различни степени на защита. Хидрогеоложките характеристики на околната 
среда, също се вземат предвид при определяне териториалният обхват на защитните зони. 
 
СЕКТОРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ЛАТВИЯ 
В Латвия действа специален Закон за защита на карста и пещерите, според който специално 
защитените природни територии са 206 бр. природни паметника - отделни, единични 
природни образувания като дървета, пещери, извори, скали, камъни и др. Всеки от тези 
обекти е с доказана научна, културна, естетическа или екологична стойност. Разглеждайки 
всички защитени територии, само националните паркове, природните резервати и 
биосферните резервати имат самостоятелно обособени администрации, отговорни за 
тяхното управление и опазване.  
Посещението на повечето от другите защитени територии (включително пещерите) се 
осъществява повече или по-малко неконтролирано. Според законодателството, 
управлението на защитени територии е отговорност на тяхната администрация или при 
липса на такава, на собственика или ползвателя на земята. Единадесет общини са отговорни 
за управлението на защитени територии, попадащи на тяхна територия на които няма 
обособена администрация за управление. Опазването на пещерите и управлението на 
посетители се осъществява с цел защита на биоразнообразието, само в райони, които са 
отговорност на специализирана администрация, и в области, управлявани от отделни 
управители. В част от защитените територии са учредени и функционират и няколко 
неправителствени организации и сдружения, които оказват подкрепа на администрацията и 
подпомагат управлението и опазването на пещерите и парковете.  
С изключение на рейнджърите на Национален Парк Гауя (Gauja National Park), повечето от 
тях имат малък опит в опазването и управлението на поверените им територии. Липсата на 
планове за управление и средства, както и липсата на подходящ контрол в повечето 
защитени територии води до влошаване на природното наследство. 
 
СЕКТОРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ПОЛША 
Опазването и управлението на пещерите в Полша се основава на два основни акта: Закон за 
защита на природата и Закон за защита и грижи за историческите паметници. Пещерите са 
защитени, ако попадат в защитени територии, като национални паркове, природен резерват 
и/или други такива зони. Пещерите извън такива райони могат да бъдат защитени, ако са 
определени като „особено ценни елементи от неодушевена природа“. Откриването на 
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археологически или палеонтоложки материал е предпоставка за защита на обекта, от 
местните власти на чиято територия е разположен. 
Няколко аспекта трябва да се вземат предвид при оценяването на пещерите и карстовите 
обекти като елементи от природното наследство в Полша. Най-популярният, 
антропоцентричен подход към пещерите се основава на субективния човешки естетически 
усет и културните традиции, и се проявява от туристическата дейност в пещерите. Той 
разглежда пещерите като „порти към подземието“ - мистериозни места, често трудно 
достъпни за човека (въпреки че близките им до входни части са били обитавани от хора 
хиляди години), с живописни, очарователни форми (спелеотими, корозионни кухини на 
уникални форми). Други два аспекта са отнесени към естествените и научните стойности на 
пещерите и карстовите обекти. Според един от тях пещерите представляват пространства, 
характерни със специфична среда, необходими за съществуването на уникални фауна и 
флора, както и разработване на уникални инертни материали. 
Вторият аспект е съсредоточен върху карстовите форми като уникални обекти, образувани 
в земните периоди на геоложката история, които - ограничени до „гостоприемни скали“ на 
субстрата, често са запазени, за разлика от други природни форми.  
Карста оформя специфични „капани“, в които се съхраняват записи на геоморфологични 
събития и промени в околната среда, достъпни за научни изследвания. В много случаи 
карстовите форми са запазили и елементи от фауната, превръщайки се в видни 
палеонтоложки находища. В резултат на това карстовите форми играят значителна роля в 
разпознаването на геоложката еволюция на земните повърхностни периоди, които не са 
документирани в пластовете на седиментните скали (Gazek, 1973; Bosak, 1995; Urbanet al., 
1997).  
Трябва да се подчертае голямото значение на изследователските работи в пещерите за 
реконструкция на палеоклимата, фауната и човешка дейност в късния плейстоцен (Hercman, 
2000; Madeyska, Cyrek, 2002). Освен това, изследванията на некарстови пещери дават важни 
данни за някои други процеси, които оформят земната повърхност: ерозионни, 
гравитационни, вулканични и др. (Urban, Otêska - Budzyn, 1998; Gradziñski, Jach, 2001).  
Четвъртият подход набляга на околната среда, характеризираща карстова система, 
разглеждайки я като единица геосфера (геотоп), която взаимодейства, както с други 
елементи, така и с човешката дейност (Bella, 1995). Практически карстовите системи често 
се използват като резервни водоеми.  
Пещерите са обект на икономическа дейност на туристически агенции (управление на 
обществен достъп) или промишлени работи (като фрагменти от мини и др.). 
Не всички пещери и карстови райони в Полша са защитени със закон. Сред седемте 
незащитени, четири (Kowala-Wola, Olkusz, Czatkowiceand Polom) са разположени в активни 
кариери или рудници, и са застрашени от унищожаване, поради сериозни икономически 
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интереси. Аналогичен е случаят с карстовата област от Среден Триас в Старе Глини (Glazek, 
1973, 1989), открит през 1960 г. и превърнат в кариера.  
Някои законово защитени обекти са били разрушени или напълно повредени от 
кариери/мини в миналото, от провеждани научни разкопки или от събиране на 
фосили/минерали. Към най-опустошените обекти принадлежат: Висе (Wêse), някои пещери 
в Национален парк Ожчов (Ojców) и едноименното плато и др.  
Законодателната защита се явява необходимо, но недостатъчно условие за опазване на 
геоложките обекти в Полша, което налага и предприемането на допълнителни дейности.  
Между практическото опазване на пещерите и опазването на находищата от изкопаем карст 
(палеокарст) съществуват фундаментални различия, тъй като пещерите представляват 
напълно подземни форми с един или повече входове, докато находищата от изкопаем карст, 
представляват почти изключително изкуствени оголвания в кариери или мини. В случай на 
пещери, които представляват уникални и уязвими „цялостни обекти” (Dalyet al., 1991), 
обект на защита, са не само скалите и релефа, но и целият пещерен район.  
Основните външни и вътрешни заплахи са причинени от човешко въздействие и към 
момента практически не се използва ефективен защитен подход. По този начин защитата се 
осъществява чрез: (1) контрол и организиране на достъпа до пещерите (Jaskinia 
NiedŸwiedzia, Raj) или (2) пълната забрана на достъп. Този метод дава несъвършени 
резултати. 
Вторият метод се изразява в цялостното ограничава на достъп, чрез заключване на входовете 
на пещерите. Този метод, също е спорен, поради ограничаването на вентилацията в 
пещерата, предизвикващо промени във вътрешната среда и фауната, и ефективен само 
когато заключването на входовете на пещерите е под постоянен контрол (Chelosiowa Jama-
Jaskinia Jaworznickacave в Jaworznia, пещерата Jaskinia Maurycego в Sokole Góry). 
Проучванията и изследванията в пещерите се ограничават и контролират от отговорните 
администрации, за да се защитят научните материали (Cave conservation ..., 1995; Urbanet al., 
1997; Urbanet al., 2002).  
Литологията определя вида на производните процеси, оформящи скалната повърхност, 
както и степента на развитие на фауната. В случай на карстови форми, утайките често са 
слабо литифицирани, меки и рохки, което води до много бърз процес на влошаване на 
обектите (Szynkiewicz, 1977). Предложени са някои технически методи за защита на 
изкуствените разкривки (McKirdy, 1994). Всички тези факти, изискват адекватни действия, 
управлявани от централната и/или местни администрации и/или отговорните за управление 
на природата ведомства. 
 
СЕКТОРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В РУМЪНИЯ 
Румънските пещери се считат за общи активи от обществен интерес (държавни имоти), така 
че те не могат да принадлежат на частни органи или лица. Същият принцип е приложим за 
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всички природни ресурси на подземната среда в страната. Пещерите и карстовите явления 
са защитени, като интегрирани компоненти на цялостно защитени природни територии, при 
издаване на приложимите законодателни документи за опазване на природното наследство. 
В началото на 20 век Румънската академия на науките по инициатива на биоспелеолога Ер. 
Раковица, класифицира всички пещери с научна стойност, като природни паметници.  
В Румъния е приет Закон за териториалната администрация в страната. Според този закон 
OUG57/2007, администрирането на защитени природни територии, природните 
местообитания, опазването на флората и дивата фауна, пещерите и карстовите райони се 
определят като особени елементи на природното наследство. Цяла глава от него е посветена 
на пещерите и ги класифицира според тяхното значение в четири категории. 
Освен закона е приета и подзаконова нормативна рамка, включваща: 

• Наредба №1 57/2007 относно режима на защитените природни територии, опазването 
на природните местообитания, на флората и дивата природа; 

• Министерска заповед №2227/2016 г. за създаване и функциониране на Комисията по 
спелеоложко наследство; 

• Министерска заповед №1052/2014, относно одобряването на Методиката за 
регистриране в администрацията и попечителството на защитените природни 
територии; 

• Министерска заповед №3836/2012, относно одобряването на Методиката за 
одобряване на тарифите, установени от администраторите/охранители на 
защитените природни територии за посещение на защитените природни територии, 
за анализ на документацията и издаване на становища съгласно закона, за 
фотографиране и заснемане за търговски цели; 

• Министерска заповед №604/2005 за одобряване на Класификацията на пещерите и 
пещерните сектори - защитени природни зони. 

 
Секторното законодателство регламентира мерки за опазване на застрашени, уязвими, 
ендемични и/или редки видове, диви животни и растения, както и за опазване на 
геоморфологични и ландшафтни образувания от екологичен, научен, естетически, 
културно-исторически и/или друг интерес, на стоките, природни, спелеоложки, 
палеонтоложки, геоложки, антропологични и други природни дадености със стойност на 
природното наследство, съществуващи в района на защитените природни територии и/или 
извън тях. 
Приети са и следните определения: 
Защитена природна зона - сухоземната и/или водна зона, в която има видове диви растения 
и животни, елементи и био-географски, ландшафтен, геоложки, палеонтоложки, 
спелеоложки или друг характер, със специална екологична, научна или културна стойност, 
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която има специален режим на защита и опазване, установен в съответствие със законовите 
разпоредби. 
Специализиран спелео-туризъм - обиколка на пещера в малки екипи, ръководена от 
водачи, одобрени от пещерната администрация и оборудвани с подходящо оборудване, 
което използва (ако е приложимо) само временни мерки за осигуряване на безопасността на 
участниците. 
Закона регламентира и подходящ режим на защита, опазване и използване за елементите и 
природните образувания геоморфологични, ландшафтни, геоложки, спелеоложки, 
палеонтоложки и други подобни, съотнесени към стойността на активите на природното 
наследство. Активите на природното наследство, а именно пещери, изкопаеми находища, 
геоложки, минералогични образувания, видове или изолирани представителни дървета и 
други подобни, се защитават чрез установяване на подходящи защитени зони, с обхват 
достатъчен за опазване на природните дадености. За пещерите защитната зона се определя 
според характеристиките и класа на пещерата, съгласно становището на Румънската 
академия. 
Собствениците или ползвателите на земите, които включват входове на пещери, имат 
задължението да осигурят достъп до тези входове. 
Бенефициентът на инвестиционните дейности има задължението да съобщи на регионалната 
агенция откриването на всяка пещера, съответно на администратора или охранителя на 
защитената природна зона за опазване на околната среда или на представителите на 
местните органи на публичната администрация. 
Стоките от геоложкото и спелеоложкото наследство, като земните природни богатства, 
според закона са публична собственост на държавата.  
Закона дефинира, пещерата, като естествена кухина, образувана в земната кора, достатъчно 
широка и дълбока, за да позволи навлизането на човека. Като разширение пещерата може 
да бъде система, която може да има повече от един вход и да е съставена от няколко галерии, 
зали, кладенци и кухини. Терминът се отнася и за дефинираните по-горе кухини, които са 
частично или напълно наводнени или които са се отворили чрез отклонения или промяна. 
Пещерата се приема за уникална екосистема, чиито ресурси са представени от ценности от 
икономическо естество (вода, варовик, гуано, туризъм, терапия), научни (геоложки и 
минерални структури, подземни релефни форми, палеонтоложки, археологически и 
исторически обекти, утайки, пещерна фауна и видове) и културно-образователни (духовни, 
религиозни, естетически, развлекателни и образователни) елементи.  
Пещерите са класифицирани според техните стойности, в следните класове на защита: 

• клас А - пещери със сектори с изключителна стойност, които по своя научен интерес 
или уникалността на ресурсите са представителни за националното и 
международното спелеоложкото наследство; 
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• клас В - пещери със сектори от национално значение, които се отличават с размерите 
си, недостига на ресурси и туристическия си потенциал; 

• клас С - пещери със сектори от местно значение, защитени поради геоложкото им, 
ландшафтно, хидроложко, историческо, биоразнообразие, туристически потенциал 
или заради размера им; 

• Клас D - малки или средни пещери без изрична стойност, но важни за геологията, 
биоразнообразието и развитието на даден регион, пространството на което трябва да 
бъде запазено и защитено от замърсяване или унищожаване. 

 
Класът на пещерата се определя според класа на сектора с най-високо ниво на опазване и 
защита, където клас А е най-високото ниво, и съответно намаляващи по азбучен ред до клас 
D. В случай на големи подземни мрежи, когато ситуацията позволява, пространството на 
пещера може да бъде класифицирано в сектори, с различни класове на защита. За 
класифициране/прекласификацията на пещери или пещерни сектори в класове A, B, C и D, 
Комисията по спелеоложко наследство, функционираща под координацията на публичната 
администрация, се съставя със заповед на ръководителя на централния публичен орган за 
опазване на околната среда и горите. Комисията по спелеоложко наследство е съставена от 
специалисти от Спелеоложкия институт „Емил Раковица“ на Румънската академия, 
Румънската спелеоложка федерация и други национални институции и организации, 
компетентни в областта на проучването и опазването на спелеоложкото наследство на 
страната. 
Класификацията/прекласификацията на пещерите в класове A, B, C и D се извършва със 
заповед на ръководителя на централния публичен орган за опазване на околната среда и 
горите въз основа на научни доклади, одобрени от Комисия на спелеоложко наследство. До 
законовото установяване на нейния клас на защита, всяка съществуваща или новооткрита 
пещера се ползва от максимална защита. 
Пещерите от клас А не могат да бъдат подлагани на никакви изменения на природните 
фактори или елементи, с изключение на тези, предназначени за защита на пещерата и 
временни такива, необходими за тяхното проучване и/или евакуация на жертвите в случай 
на авария. Те могат да бъдат подложени на спелеоложки проучвания, научни изследвания, 
специализиран спелео-туризъм или картиране, въз основа на разрешения, издадени от 
Комисията по спелеоложко наследство, и въз основа на становище, издадено от 
администраторите/охранителите на защитената природна зона, в границите, установени от 
регламентите и планове за управление. 
Пещерите от клас Б са класифицирани като паметници на природата. 
Пещерите от клас С са класифицирани, като природни резервати, и могат да бъдат 
подложени на спелеоложки проучвания, картиране, научни изследвания, туристически 
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посещения или други форми на икономически дейности, въз основа на разрешенията, 
издадени от Комисията за спелеоложко наследство, с одобрение от 
администраторите/охранителите на защитената природна зона към които принадлежат. 
За да се избегнат отрицателният ефекти върху активите на спелеоложкото наследство, със 
Закона се забранява: 

• колекционирането на фауна, фосили или предмети от археологически интерес в 
пещерите, извършени без разрешение, издадено от Комисията за спелеоложко 
наследство; 

• нерегламентирано използване на пещерите и извършване на дейности, които могат 
да застрашат целостта или естественият им баланс; 

• дислокация, продажба, закупуване, събиране на спелео или други пещерни ресурси; 
• разграждане чрез изгаряне или замърсяване на пещерите чрез отлагане вътре в тях 

или в ландшафтните елементи, с които те комуникират директно, на предмети, 
отпадъци от всякакъв вид, трупове, токсични и опасни вещества, горива от всякакъв 
вид и др.; 

• унищожаване или компрометиране на маркировката или на указателните табели 
отвън или вътре в пещерите; 

• неразрешено извършване в периметъра от повърхността или близо до входа на 
защитена пещера на действия, като: разрушаване, обезлесяване, изграждане на 
язовири, експлозии, строежи и др.; 

• ограничаване на достъпа на упълномощени лица до входовете на пещерата; 
• популяризиране, публикуване на точни данни за идентифициране и локализиране на 

пещерите от клас А, които по своето естество могат да доведат до застрашаване на 
спелеоложко наследство в тази категория. 

 
Комисията по спелеоложко наследство има правомощията да издава разрешения за: научни 
дейности, проучване, специализиран спелео-туризъм и картиране на пещерите от клас А; 
разкопки и събиране на колекции; изграждане на инфраструктурата за туризъм или всяка 
друга форма на ползване или използване на пещерните ресурси. Разрешението се издава въз 
основа на писмено искане, което съдържа подробности за целта, средствата, 
продължителността, обхвата, гаранциите за действие и се отнема, ако условията, установени 
при неговото издаване, не са спазени. 
Счита се за нарушение и се санкционира с глоба от 3 000 до 6 000 ЛЕИ за физически лица и 
от 25 000 до 50 000 ЛЕИ за юридически лица при: 

• ограничаване на достъпа на упълномощените лица до входовете на пещерата; 
• не обявяване откриването на пещера; 
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• популяризиране, публикуване на точните данни за идентифициране и локализиране 
на пещерите от клас А, които по своето естество могат да доведат до застрашаване 
на спелеоложко наследство в тази категория; 

• влизане в защитения периметър без разрешение за достъп, издадено от 
администраторите/охранителите на защитената зона. 

 
Счита се за нарушение и се санкционира с глоба от 5 000 до 10 000 ЛЕИ за физически лица 
и от 30 000 до 60 000 ЛЕИ, за юридически лица, извършването на проучвания, разкопки и 
всякакви други работи, които променят естествената конфигурация на ландшафта на 
защитените природни територии без одобрението, съответно от 
администраторите/охранителите на тези зони. 
С глоба от 7 500 до 15 000 ЛЕИ за физически лица и от 50 000 до 100 000 ЛЕИ за юридически 
лица се санкционира търговия на вътрешния вътреобщностен пазар и износ за общо 
ползване на стоките, предвидени в чл. 49, параграф 1 от закона, без съгласието на 
компетентния орган по опазване на околната среда. 
Неспазване на разпоредбите на Регламента за защитената природна зона се счита за 
нарушение и се санкционира с глоба от 3 000 до 5 000 ЛЕИ за физически лица и от 5 000 до 
10 000 ЛЕИ за юридически лица. 
Установяване на нарушенията и издаване на наказателните постановления се извършва от 
персонал с контролни функции в рамките на органите, предвидени в чл. 50 параграф (1) 
букви а), б), г) - е), з) и i) и ал. (2) от закона, съобразно приложимостта на деянието. 
Със заповед на министъра на околната среда и горите се създава и организира 
функционирането на Комисия по спелеоложко наследство. Комисията притежава 
правомощията да издава разрешения за дейностите, предвидени в чл. 45 от 
Правителствената аварийна наредба №57/2007 относно режима на защитените природни 
територии, опазването на природните местообитания, на флората и дивата природа, одобрен 
с изменения и допълнен Закон №1.49/2011 г. 
В случай на достъп до пещерите, където водният ресурс се използва за питейни нужди на 
населението, за да издаде разрешението, Комисията по спелеоложко наследство се 
консултира с Националната администрация „Румънски води“.  
Археологическите дейности, извършвани в пространството на пещера или около нейния 
вход, подлежат на разрешение от Комисията за спелеоложко наследство, съгласно закона. 
Комисията по спелеоложко наследство има следните задачи: 

• установява класификацията/прекласификацията на пещерите или пещерните сектори 
в класове A, B, C и D въз основа на предоставените научни доклади; 
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• разрешава дейностите по научни изследвания, спелеоложки проучвания, 
специализиран спелеоложки туризъм и документация в пещерите с клас на защита 
А; 

• разрешава дейностите по спелеоложки проучвания, дейностите по картиране, научни 
изследвания, туристически договорености или други форми с икономически интерес 
в пещерите с клас на защита С; 

• разрешават дейности, които изискват разкопки, събаряне или събиране на фауна, 
фосили или археологически предмети на пещери с клас на защита A, B, C, D и тези, 
които още не са класифицирани; 

• разрешава дейностите по развитие на туристическа инфраструктура или всяка друга 
форма на използване или експлоатиране на ресурсите на пещерите с клас на защита 
A, B, C, D и на тези, които не са класифицирани; 

• оценява стойността на природните кухини, спелеоложките резервати и карстовите 
зони или тези свързани с карста, необходими за класифициране на пещерите; 

• определя редките, уязвими или представителни елементи за румънските пещери и 
карст; 

• идентифицира рисковите фактори върху пещерите, карста и спелеоложкото 
наследство;  

• следи всички антропогенни дейности и интервенции в пещерите и свързаните с тях 
защитени зони, които имат пряко или косвено отражение върху естествената цялост 
или баланса на пещерите, съгласно закона; 

• следи състоянието на опазване на пещерите и техните ресурси. 
 
Разрешението за пещерни дейности се изисква от всички физически и юридически лица, 
извършващи дейности в пещерите. За осъществяване на специализираната спелеоложка 
туристическа дейност, определена в Наредбата за извънредните ситуации на правителството 
№57/2007, относно режима на защитените природни територии, опазването на природните 
местообитания, на флората и дивата природа, Комисията по спелеоложко наследство, като 
се консултира с администраторите/охранителите на защитените природни територии и 
агенциите за опазване на околната среда, съставя списъка на пещерите или пещерните 
сектори и/или райони, съгласно одобрените планове за управление и наредби, за които може 
да се разреши специализираната дейност по спелео-туризъм.  
Разрешението за пещерните дейности се прекратява или отнема, когато същото вече не 
позволява дейността да продължи или ако условията на разрешението, установени при 
неговото издаване са нарушени от притежателя, както и в други ситуации, предвидени от 
закона. 
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Комисията за спелеоложко наследство има задължението да уведомява компетентните 
органи за задачи за контрол и проверка в областта, в резултат на самооценка или при 
установени отрицателни ефекти върху пещерите. 
Членовете на спелеоложкия институт „Емил Раковица“ и лицата, принадлежащи към 
спелеоложките организации, доказани с юридически документи, са освободени от 
заплащане на таксата за посещение в пещери и карстови райони, ако извършват конкретни 
дейности по проучване, картографиране, защита и опазване на националното спелеоложко 
наследство. 
 
СЕКТОРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СЛОВАКИЯ 
Според акта №543/2002 на Националния съвет на Словашката република, относно 
опазването на природата и ландшафта, всяка пещера в Словакия представлява природен 
паметник.  
Използваните 12 посетителски атракционни-пещери заемат важно място от образователна 
гледна точка в страната. В тях са установени важни геоморфологични явления, богати на 
редки геоложки форми и феномени, минерални образувания, като арагонит, сталагмити, 
сталактити и др., като някои от тях със значителни археологична и културна стойност. 
Голямата посещаемост в пещерите, налага осигуряването на допълнителната им защита от 
антропогенно влияние. Устойчивото им използване е свързано с наблюдение на влиянието 
на посетителите върху естествената им среда, включително нейното регулиране, при 
установена необходимост.  
Всички атракционни-пещери са определени, като национални паметници на природата, 
защитата и експлоатацията на които се осъществява от Администрацията на словашките 
пещери по райони, от специализираните органи за защита на природата към 
Министерството на околната среда на Словашката република.  
Защитната зона върху повърхността над пещерата, която е или може да бъде застрашена от 
различни по вид и размер действия, също се обявява за защитена от съответните регионални 
структури на околната среда. Защитата на зоната/района над пещерите се регламентира в 
§24, раздел 8 от Закон №543/2002 на Правните кодекси за опазване на природата и 
ландшафта, въз основа на разработен и представен за одобрение проект. Одобрението на 
проекта има за цел да оптимизира предвидените и/или реализирани икономически дейности 
на повърхността, които могат да доведат до негативно влияние върху пещерните 
геосистеми, като горска сеч, без санитарната; ограничаване на торенето в селското 
стопанство; ерозионно-индуктивните дейности; неблагоприятно влияние на добива на 
суровини; строителни и промишлени дейности и др. 
Подготвени са проекти за определяне на защитен зони за пещерите: Милада, Ардовска 
(Словашки карст), Бобачка, Ладзянскохо (Муранско плато), Дрини (Мале Карпати). 
Карстовите и пещерните територии редовно се проверяват от спелеоложка служба за охрана 
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- рейнджъри, специализирани за опазване на пещерите, контрол на пещерните екосистеми 
и затваряне на „вратите“ на застрашените пещери. Членовете на спелеоложка служба се 
назначават от териториално подходящите регионални служби за околната среда в 
съответствие с §70 - 72 от Закон №543/2002 по предложение на администрацията на 
словашките пещери.  
Дейностите на природозащитниците под формата на спелеоложка служба възникват през 
2001 г. в рамките на Държавната природозащита на Словашката република. Компетенцията 
над всички пещери в Словакия се поема от Словашката пещерна администрация през 2002 
г., в т.ч. и спелеоложка служба за охрана.  
Дейностите на рейнджърите са разширени чрез практическа грижа за пещерите (редовен 
контрол на пещерите, сътрудничество при ревизии, затваряне и почистване на пещерите и 
поддържане на вратите). Служебните ангажименти на рейнджърите включват и изпращане 
на редовни отчети за контролните дейности на координаторите в словашката администрация 
на пещерите.  
Службата за спелеоложка охрана се явява и ефективна форма на защита, както на пещерите, 
така и за други защитени природни компоненти.  
Администрацията на словашките пещери, като специализирана организация за защита на 
природата отговаря за опазването на пещерите и предотвратяване на увреждането на 
природните карстови явления под земята и свързаните с тях карстови особености на 
повърхността. Предметът на защита е не само физическите елементи на пещерата, но и 
животинските видове, живеещи под земята, археологически и палеонтоложки находки, 
подземни води и др. В изпълнение на така регламентираните й ангажименти, 
администрацията на словашките пещери осигурява затварянето на най-застрашените и 
ценни пещери и ограничава достъпа до тях. 
Затварянето на входовете на пещерата е сред най-ефективните методи за практическа охрана 
на пещерите в Словакия. Ежегодно се затварят най-застрашените и ценни пещери, като 
приоритетът се определя, според нивото на влияние, уязвимостта и появата на природни или 
културни, и исторически ценности в тях.  
 
СЕКТОРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СЛОВЕНИЯ 
Посещението на пещери в Словения, както и във всички развити демокрации, се подчинява 
на много законови разпоредби, които регламентират основно ограничения, въпреки факта, 
че активното и екологично опазване на пещери е единственото нещо, което допринася за 
защитата на всички подземни компоненти, като част от „неживата природа“(вода, скала, 
въздух) и биотичната сфера. Неоспорим е факта, че без провеждане на проучвания от 
квалифицирани и екологично осъзнати специалисти, за подземния свят не би имало никакви 

http://www.speleo-bg.org/
mailto:bfs@speleo-bg.org


   
 

 
Повишаване на гражданското участие в 
процесите на формулиране, изпълнение и 
мониторинг на политики и законодателство 
в сектор спелеология 

Българска федерация по спелеология 
бул. „Васил Левски“ № 75, 1040 София 
www.speleo-bg.org   bfs@speleo-bg.org 
СГС по Ф.Д. № 27398 / 1993, ЕИК: 121805883 

Страница  
51 | 160 

 

познания (или силно ограничени такива), както и за протичащите процеси, събития и 
заплахи/рискове за околната среда, характерни за пещерите и карста8.  
Разпоредбите, регламентиращи опазването и управлението на пещерите в Словения 
произтичат, основно от изискванията на Европейските директиви: Директива 92/43/ЕИО на 
Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора 
и фауна и Директива 2006/118/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 12 декември 
2006 година за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им. 
Съществуват и някои разпоредби от времето преди влизането на Словения в Европейската 
общност, съдържащи остарели определения и несъответствия спрямо Европейското право. 
Част от разпоредбите в секторното законодателство на страната са изготвени на местно 
ниво, продиктувани от желанието за защита на конкретна пещера от вредните влияния на 
посетителите.  
Пещерната общност в Словения използва широко позната максима, утвърдена като 
неписано правило в сектора: „Не правете нищо в пещерите, освен снимки и не оставяйте 
нищо, освен следите от ботушите.“ 
Основният нормативен документ в страната се явява Закона за опазване на подземните 
пещери (ZVPJ), който регламентира, както правата и условията за законно посещение на 
пещерите, така и задълженията, произтичащи от това.  
Посещението на пещерата е с наложени допълнителни ограничения в Национален парк 
Триглав (Tríglavski národni párk) и други защитени територии (регионални и териториални 
паркове), където над сто пещери в страната са защитени, като природни паметници.  
Опазването на пещерите се регламентира и в Закона за опазване на природата, с който се 
регулира тяхното индиректно опазване и защита. 
Законът за асоциациите се явява правното основание за функционирането на словенските 
пещерни общности. В него са регламентирани, уставите на които следва да отговарят 
отделните асоциации, а също и устава на спелеоложката асоциация на Словения, която е 
националната организация на пещерняците в Република Словения и членува в три 
международни пещерни асоциации: Международна пещерна асоциация, Европейска 
пещерна асоциация и Балканска пещерна асоциация. 
Правилата на квалификация за практикуване на независима пещерна дейност се предоставят 
след преминаване на специално разработен за целта национален тест на които могат да се 
явят само словенските пещерняци. За чуждестранните колеги се признават придобитите им 
умения и квалификация от участия в аналогични курсове и тестове на съответното 
национално ниво.  

                                                 
8 Report of a study of Slovenian speleological and caving legislation, European Commission, Directorate General for Humanitarian Aid and Civil 
Protection, ECHO A5, Civil Protection Policy Unit 
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Основното предизвикателство на цялата законодателна рамка, регулираща посещението в 
пещери (всички пещери в Словения по Закона за опазването на подземните пещери са 
държавна собственост) е липсата на активен държавен надзор над осъществяваните 
посещения.  
Последното създава затруднения в работата на Министерството на отбраната и неговото 
управление за Гражданска защита и бедствия, а следователно и на Спелеоложката 
асоциация на Словения, която работи под егидата и на двете ведомства. Същото се проявява 
най-много при провеждане на спасителни акции, където основният проблем се явява 
точното определяне на местоположението на инцидента (основно с чуждестранни 
граждани). 
Основата при подготовката за посещение на пещерите от чужденци и словенски граждани 
(в Словения) се явява изготвеният етичен кодекс UIS (Union Internationale de Spéléologie), 
подкрепен от националната секторна законодателна рамка.  
Практиката в Словения показва, че етичният кодекс е непознат за повечето чуждестранни 
посетители на словенския подземен свят, което причинява разнородни проблеми. 
Вътрешният словенски кодекс съдържа строги разпоредби и ясни насоки за посетителите, 
като се основава на самоосъзнаването и уважението към богатствата на подземния свят. 
Списък на правилата за посещение в пещерите в Словения може да бъде намерен на 
интернет страницата на Агенцията по околна среда на Република Словения (ARSO). 
Гостите, които искат да посетят феномените на подземният свят на Словения, следва да имат 
предвид, че двете световни войни са проведени на територията на същия този карст, в 
резултат на което все още могат да се срещнат, както изоставени, както взривоопасни 
вещества и устройства, така и човешки останки. 
Регионалните правомощия на отделни пещерни асоциации в Словения не могат да бъдат 
определени, тъй като Законът за подземно опазване на пещерите (ZVPJ) не дава на 
пещерняците никаква териториална или друга вид юрисдикция. Всяко разделение на 
териториален принцип е незаконосъобразно. 
Спелеоложката асоциация на Словения, осигурява координатор, отговарящ за чужденците, 
посещаващи страната. Координатора подпомага организацията на експедициите и 
организацията за недопускане, както на прекомерни посещения на едно и също място, така 
и осигуряването на безпроблемното посещение на обектите. 
Както в повечето страни, в Словения пещерите се ползват със специален статус на защита, 
регламентирана в Закона за защита на пещерите, приет от словенския парламент, в сила от 
30 януари 2004 г.9 Законът се допълва и от няколко подзаконови нормативни акта, 
включително Насоките за необходимата квалификация за автономна работа в пещери 

                                                 
9 CAVING IN SLOVENIA AND CROATIA, Authors: dr. Maks Merela, Vido Kregar, dr. Miha Сekada, Rajko Braсiс, Mojca Hribernik, Uros Ilic, 
dr. Darko Baksic, Dinko Novosel 
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(Pravilnik o usposobljenosti for samostojno jamarsko deluje), които подробно определя 
процедурите за проучване на пещерите. Подзаконовата секторна нормативна рамка е 
достъпна само на словенски.  
Законът гарантира, че всички пещери имат основно ниво на защита, към което се включват 
и малки формирования, каверни или всяка друга природна особеност, наподобяваща 
пещера. 
По принцип пещерите са отворени за всеки, включително правото на свободен достъп по 
суша до входа, но има известни ограничения за тази достъпност, като се прилагат серия от 
общи ограничения за всички пещери.  
Пещерното гмуркане се счита за техническо гмуркане, така че като дейност е 
рагламентирано с допълнителни разпоредби, определящи неговото приложение, регулирани 
в Закона за защита от удавяне и уточнени в Декрета за критериите за гмуркане. 
 
СЕКТОРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В УНГАРИЯ 
В Унгария законът за опазване на природата е приет през 1996 г., в който е регламентирано, 
че „в карстови райони всички извори с добив над 5 l/min, всички линии, пещери, цялата 
ендемична флора и фауна и техните биотопи са под защита“. Следователно в тези райони 
трябва да се избягва всяка намеса, променяща естественото екологично състояние.  
Две карстови зони са определени като национални паркове: Национален парк Бюк (Bükk) от 
1976 г. и Национален парк Агтелек (Aggteleki Nemzeti Park) от 1985 г.  
Заедно с пещерите на словашкия карст е обект на световното наследство на ЮНЕСКО. В 
националните паркове всички геоложки особености, пещери, извори, води, естествена 
флора и фауна са под строга защита. В допълнение към тези два парка, са учредени и 
няколко природни резервата, като Герексей (Gerecse), Пилиси и Вертези (Vértes), за които 
също са определени строго защитени територии.  
Защитата на карстовите зони и пещерите се осигурява чрез Закона за опазване на природата 
и се контролира и управлява от структурите на Министерство на опазването на околната 
среда и Института по спелеология за осигуряване на карстова защита. 
 
СЕКТОРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ВЪВ ФРАНЦИЯ 
Понастоящем няма специализирано законодателство, което да обхваща опазването на 
карстовите ландшафти - пещерите и формирования, като същите са защитени, съгласно 
приложими разпоредби от законодателството, регламентиращо опазването на околната 
среда. Някои видове карст са посочени, като исторически паметници, други са защитени 
поради биотопите си, като четири пещери са обявени за природни резервати, а няколко 
стотин са класифицирани като „природни обекти и паметници“.  
Във Франция природното и културното наследство е защитено със закони според вида на 
интересите на наследството, които притежава съответния обект, както следва: 
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Закон от 1913 г., регламентиращ опазването на исторически паметници и праисторически, 
исторически и художествени останки.  
Закон от 1930 г., регламентиращ защита на природни паметници или обекти, ако те 
представят характеристики от художествена, историческа, научна или живописна гледна 
точка, който се прилага за езера, водопади, торфени блата и крайбрежни дюни, както и за 
пещери. Централизираният принцип на законодателството е дефиниран в член 12 от закона, 
който гласи, че „собственикът на класифициран обект не може да унищожи или промени 
състоянието или външния вид на този обект“ без специално разрешение. 
Закон от 1976 г., регламентиращ опазването на природата, като отчита „Съхраняването на 
биотопи и забележима геоморфологична или спелеоложка геоложка формация“ и 
„запазването на обекти, които имат изключителен интерес за проучвания на еволюцията 
на живота и първите човешки дейности“.  
Този кратък списък показва, че е възможно да се защити подземното наследство с 
комбинация от няколко закона.  
Според френското законодателство всеки нов строителен обект, който заплашва да промени 
обстановката в съответния район, подлежи на специален разрешителен режим.  
Основната разлика между законите от 1930 г. и 1976 г. е учредяването на комитет за 
управление на природните резервати, който не се прилага за всички регистрирани със закона 
от 1930 г. обекти.  
Във френското законодателство собствеността върху повърхността се явява също и 
собственост на подземните недра под нея. Въпреки това, имотът трябва да се различава от 
собствеността на неговите елементи, като минерални вещества, които са предмет на минно 
законодателство. В тази връзка, съответната подземна кухина принадлежи на собственика 
на земята, разположена на повърхността. Което означава, че собственикът на кадастрален 
парцел притежава обема, съдържащ се в обърнат конус, чийто участък е основата и центъра 
на земята на върха. Следователно една пещера може да принадлежи на няколко собственика, 
поради което нейната експлоатация трябва да бъде предмет на търговско споразумение (SCI, 
SA и др.). Собственикът на кухината (обикновено това е собственикът на земята, под която 
същата се развива), може да подаде жалба за нападение срещу неговата собственост и да 
поиска обезщетение пред съда в случай на вандализъм или разрушаване на подземната 
среда. 
Всеки свидетел на действия, застрашаващи дадена пещерна система, може да докладва на 
собственика на земята и да го подтикне да подаде жалба, въз основа на свидетелски 
показания.  
Въпреки че е много рядко срещано в практика, са установени и недобросъвестни 
собственици, които извършват действия, водещи до обезводняване или ограбване на 
подземната среда. При такива случаи, може да се подаде сигнал до природозащитни 
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неправителствени организации за предприемане на действия за уведомяване на 
компетентните институции за опазване на пещерата. 
 
СЕКТОРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ВЪВ ФИНЛАНДИЯ 
Поради специфичната геоложка ситуация, във Финландия няма много естествени пещери. 
Малкото на брой естествени пещери са малки и плитки.  
Информация и данни за местата за хибернация на прилепите се събират от Финландския 
природонаучен музей в сътрудничество с изследователи и доброволци. Голямо количество 
проучвания в югозападната и югоизточната част на Финландия се изследват ежегодно. 
Законът за опазване на природата в страната (1096/1996, изменен с 492/1997, 144/1999, 
371/1999, 553/2004, 1069/2004, 506/2005 и 591/2005) е изготвен, за да отговори на най-новите 
нужди за опазване и задълженията на Финландия, произтичащи от законодателството на ЕС, 
по-конкретно от директивите на ЕС за птиците и местообитанията и от международната 
конвенция за биологичното разнообразие. Целта на закона е да се запази многообразието на 
природата във Финландия, като се гарантира запазването и/или възстановяването на 
благоприятния природозащитен статус на различните естествени типове местообитания и 
местни видове.  
Със закона се въвежда програма, предназначена да защитава ценни релефни и геоложки 
феномени в райони, където антропогенната дейност е оформила до голяма настоящият 
ландшафт. Тези райони са избрани главно заради естетическата им стойност и всяко 
развитие, което би променило характерните черти на техния релеф и природни особености 
е забранено със закон. 
Освен законът, е приета и подзаконова нормативна рамка, необходима за създаването на 
мрежата Натура 2000. Тези актове значително се различават от законодателството, свързано 
с националните програми за опазване, например в степента на развитие, допустима в 
райони, включени в мрежата.  
Законът за опазване на природата предоставя подробни регламенти, относно обществената 
информация и участието по време на подготовката на различните програми за защита. 
 
СЕКТОРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ХЪРВАТИЯ 
Опазването на природата в Хърватия зависи до голяма степен от законите и разпоредбите, 
които се приемат, не само за опазване на природните ресурси и тяхната ограничена 
експлоатация, но и за опазване на застрашените видове. Хърватските закони за опазване на 
природата имат дълга традиция, като първите секторни нормативни актове са Законът за 
защита на птиците (1893 г.), Законът за лова (1893г.) и Законът за защита на пещерите (1900 
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г.) (Opačić, 2001 г., Opačićet al., 2004 г.)10. Основният правен документ за опазване на 
природата се явява Законът за защита на природата от 2003 г.  
Собствеността, опазването и управлението на спелеоложки явления е регулирано в закона 
чрез въвеждане на няколко основни иновации. Първата е приемането на „спелеоложките 
явления за собственост на Република Хърватия“ (Пар. 47, NN 70/2005). По този начин 
всички спелеоложки явления в Хърватия попадат в компетенцията на Закона за защита на 
природата.  
Някои от спелеоложките явления могат да бъдат допълнително защитени със статут на 
природен паметник или в резултат от разполагането им на територията на други защитени 
зони (например Природен парк, Национален парк и др.).  
Другата иновация се отнася до възможните начини за управление на туристическите 
спелеоложки явления. В Закона са дефинирани два основни модела на управление: чрез 
публичните институция и чрез отдаване на концесия или одобрение на концесия. 
В случаите в които, спелеоложкото явление се намира в защитената зона, управлявана от 
публична институция (Администрация на Природен и/или Национален парк), същата е 
отговорна за неговото управление. Ако спелеоложкото явление се намира извън 
територията на природен и/или национален парк, то се управлява от съответната 
окръжна/областна администрация за управление на защитените територии.  
Независимо от местоположението на явлението, хърватското законодателство допуска 
отдаването на обекта на концесия.  
 
СЕКТОРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ЧЕХИЯ 
В Чехия са известни над 2000 пещери, като повечето са от изключителна важност, тъй като 
представляват забележителни геоложки, геоморфологични и минераложки явления.  
В проучените пещери са установени добре запазени доказателства, както за създаването и 
развитието на живота в района, така и за създаването и развитието на човешката култура. 
Всички пещери в Чешката република са защитени от Закон №114/1992 Coll. за опазването 
на природата и ландшафта. Приложими към регулирането и опазването на пещерите са също 
и Закона за строителството и Закона за опазване на паметниците. 
В страната няма отделен специален закон за опазване на пещерите и/или спелеологията.  
Указ №667/2004 Сб. определя съдържанието и обхвата на пещерите, открити по време на 
добив на минерални ресурси или по време на геоложки дейности съгласно раздел 10, 
параграф 5 от Закон №114/1992 Coll. за опазване на природата и ландшафта. 

                                                 
10 The Protection of Karst and Caves in Europe and Some Other Countries (Basic information), Prepared by Alexey Zhalov Bulgarian Federation 
of Speleology & Balkan Speleological Union & European Federation of Speleology 
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Документирането на пещерата се състои в намиране на основни идентификационни данни 
за пещерата и нейните характеристики, ориентация и фото документация или вземане на 
проби от природните обекти. Основните идентификационни данни на всяка пещера са: 

• наименование на пещерата, синоними и регистрационен номер съгласно Единния 
регистър на спелеоложките обекти, воден от Агенцията за опазване на природата и 
ландшафта (ако е определен); 

• тип кухина (например пещера, пропаст, комин); 
• подробна локализация на входа (входовете), включително координатите на S-JTSK; 
• надморска височина на входа (входовете); 
• относителната височина на входа (входовете) над референтното ниво (например над 

дъното на долината, река, кариера); 
• наименование на залежа и находището; 
• кадастрална зона и местно наименование на местността; 
• дата и метод за евентуална ликвидация на пещерата (напр. изкоп, затрупване) или 

по-нататъшно използване на пещерата. 
 
Основните характеристики на всяка пещера включват: 

• вида и естеството на пещерата (например хоризонтална, коридор, зала, купол, 
цепнатина, комин); 

• морфология; 
• дължина, дълбочина и кота на пещерата; 
• геоложки условия; 
• хидроложка функция (напр. за водни нива, поток, температура и воден състав); 
• утаечни и минерални наслаги; 
• палеонтоложки, археологически или исторически находки; 
• микроклиматични условия (напр. температура, влажност и състав на въздуха), 

биологичното значение на пещерата (например, находките от колонии прилепи, 
безгръбначни, гъби и др.); 

• други значими природни явления (напр. наличие на газ); 
• предпоставките за по-нататъшното продължаване на изследването на пещерата и 

перспективите за свързани открития; 
• статични условия на пещерата, възможности за нейното запазване, по-нататъшно 

използване или метод за консервиране; 
• други защитни условия, произтичащи от специални законови разпоредби (напр. 

защитни зони на курорти, линейни конструкции); 
• датата и обстоятелствата на откритията и проучванията; 
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• методите на проучване и използвана документация; 
• използвана литература и документи; 
• името и фамилията на проучвателя и датата на съставяне на доклада. 

 
Документацията за проучване на пещерите съдържа: карта на повърхността, показваща 
проекцията на пещерата (например копие на основната карта на ранйона съгласно специална 
правна уредба; спелеоложка карта на пещерата в мащаб 1:100; разрези и профили в мащаб 
1:100; технически доклад за извършената проучвателна работа, в който се посочва 
постигнатата точност; списък на координатите на точки от полето на базовата точка. 
Фотографската документация, съдържаща цветни фотографии на първоначалното 
състояние на пещерата и промени в състоянието на пещерата, причинени от минно дело 
(напр. Морфология, карстово запълване и др.) в електронен вид.  
Получената документация за пещерата се придружава от проби от естествени продукти 
(например скали, минерали, палеонтоложки находки). 
С приемането на Закон №114/92 Coll. за опазването на природата и ландшафта в чешкото 
законодателство е предвиден специален раздел за защита на пещерите.  
В §10 от закона, за защита и използване на пещерата е регламентирано, че: 

• се забранява разрушаването, повреждането или модифицирането на пещерите или 
всяко друго действие, което води до промяна на запазеното им състояние; 

• за посещение или проучване в пещерите е необходимо разрешение на орган за защита 
на природата;  

• естественото повърхностно явление (като карстови дупки, варовикови настилки, 
извори на карстови води и др.) се ползва със същата защита, като защитата а 
пещерите; 

• при експлоатация на минерални ресурси се откриване на пещера, лицето, 
упълномощено да експлоатира ресурса, е длъжно незабавно да уведоми органа за 
защита на природата. Лицето също е длъжно да прекъсне за разумен период всички 
експлоатационни работи, които могат да доведат до повреда на откритието. 

 
Собствениците на земя в близост до пещери са длъжни да предложат за закупуване 
собствеността си на националният природозащитен орган. 
Самите пещери, не са част от имота (земята) и не са обект на собственост. Службите, от 
публичната администрация, отговорни за опазването на природата и ландшафта в 
защитените територии са: Администрациите на защитените ландшафтни зони, като 
регионални бюра на Агенцията за опазване на природата и ландшафта на Чешката 
република.  
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Защитата на пещерата не може да се възприема само като защита на пещерната екосистема. 
За трайното опазване на това уникално наследство е от съществено значение и разумното 
използване на прилежащата й повърхност. 
В началото на 19 и 20 век пещерите на Моравския карст са отворени за посещения без 
ограничения. Големият брой посетители и недостатъчната защита на уникалния подземен 
свят оказват значително неблагоприятно влияние, като на места това е довело до необратим 
разрушителен ефект. На много места липсва до 50% от оригиналната украса от сталактити, 
сталагмити и сталактони, а някои важни спелеотими са заменени от изкуствени модели. 
В съответствие със закона, администрацията на защитения ландшафтен район на Моравския 
карст е определила условия за опазване на природата и за използване на пещерите, като 
атракционни-пещери, като например: ограничения за броя на посетителите, времеви 
ограничения за посещения и време между посещенията, изключване на светлината между 
посещенията и правило за наличието на минимум по двама водача за по-големите групи 
туристи. 
Освен безспорно големите и важни открития, които спелеологията е донесла, тя включва и 
значителна намеса в карстовият феномен. С взривяването на сифоните, хидрологията на 
подземните потоци е променена и археологически и палеонтоложки ценните седименти са 
прокопани, често без подходяща научна оценка.  
Спелеоложките проучвания извършени от непрофесионални групи, предимно под егидата 
на Чешката спелеоложката асоциация са довели до значителни разрушения на пещерите и 
карста.  
Администрацията на защитената зона на ландшафта е административният орган, 
позволяващ спелеоложки проучвания и определящ условията за такива групи, които са 
съобразени със защитата на зимуващи прилепи. Администрацията е отговорна и за 
определяне на рамката на пещерните заграждения, обхвата на проучванията и др. дейности. 
Спелеоложките дейности в пещерите, които не са отворени за обществеността, но са 
населени с прилепи са или напълно забранени за достъп, или са ограничени на определени 
места, където прилепите образуват колонии.  
Други предизвикателства, пряко или косвено свързани със защитата и използването на 
пещерите, могат да бъдат дефинирани по следния начин: 

• Моторните превозни средства са забранени в карстовите каньони на Pustý и Suchý 
žleb, както и на местата за паркиране в близост до най-посещаваните пещери Punkva; 

• Създадени са насоки за управление на земеделските земи, разположени над 
пещерните системи, в частност забрана за затревяване и др.; 

• Забранява се изграждането на пречиствателни станции за отпадни води в райони с 
лястовични дупки, и с пряка връзка с пещерните системи. 
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Карстовите райони в Чехия, представляват видове ландшафти с богата жива и нежива 
природа, а също и с многобройни забележителности от развитието на човечеството. В 
Чешката република защитата на много от тях се гарантира с определянето им за защитени 
територии. 
 
 

I.2. ПРОУЧВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СЕКТОР СПЕЛЕОЛОГИЯ 
НА СТРАНИ ИЗВЪН ЕС 

Въпреки, че не попада в обхвата на заданието, за целите на проучването е разгледано и 
законодателството в някой страни, извън Европейския Съюз, които притежават богат опит 
и специфични геоложки, хидроложки и спелеоложки характеристики, заслужаващи 
внимание. 
Разгледаните в настоящата точка примери не са включени към анализа, но добрите практики 
и установени предизвикателства са взети под внимание, както при формулирането на 
конкретни препоръки, така и при изготвянето на стратегията за секторно регулиране в 
страната. 
 
СЕКТОРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В АЛБАНИЯ 
Министерството на туризма и околната среда на Албания има мисията да разработва и 
предлага политики, стратегии и планове за действие и опазване на околната среда, горите, 
водите и риболова, с цел постигане на устойчиво развитие, подобряване на качеството на 
живот и присъединяването към ЕС. Министерството провежда съответните национални 
политики, определя приоритетни инвестиции в околната среда, разработва национални 
изследователски програми в областта на опазването на околната среда и координира 
дейностите, свързани с нейното опазване. 
Съгласно Решение №451/16.09.1993 г. на Министерския съвет на Албания, проучените и 
неизследвани пещери на територията на Република Албания са защитени и управлявани от 
държавата, като национално природно богатство. 
Проучването на пещерите от местни или чуждестранни институции и асоциации, 
специализирани в тази област, е разрешено, след като изпращане на искане и получено 
разрешително от Комитета за опазване на околната среда на Албания. За изследване на 
пещерите, считани за паметници на културата, Институтът за културни паметници, също 
издава разрешение.  
Забранено е вземането на предмети, открити в пещерите, като се забранява и причиняването 
на всякакъв вид замърсяване, изхвърлянето на отпадъци или разрушаване целостта на 
пещерите или техните елементи. 
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Съгласно разпоредбите на чл. 8 от закон №8906 от 06.06.2002 г. за защитени територии, 
всички пещери в Албания са обявени за природни паметници. Влизането в пещери, 
експедициите и проучването се извършва единствено с разрешение от Министерството на 
околната среда. Разрешението се издава по предложение на съответните местни власти на 
специализирани научни институции и организации с нестопанска цел. Откриването на нови 
пещери и резултатите от тяхното проучване се съобщават в подробни доклади на 
Министерството на околната среда. Министерството има ангажимент да предостави копие 
от докладите на Академията на науките, университетите, заинтересованите организации с 
нестопанска цел и на съответните местни власти. Изследователите се признават, като им се 
предоставя авторско право за проучване.  
Пещерите могат да бъдат посещавани, използвани за лечебни и туристически цели само след 
адаптирането им за такива дейности, удостоверено с разрешение, и под надзора на 
регионалните агенции по околна среда и съответните туристически структури на местната 
власт. 
Държавни или частни субекти, притежаващи съответното разрешително, могат да 
извършват подготовката и природосъобразното използване на пещерите, без това да води до 
тяхното разрушаване и/или увреждане, като цяло или на отделни техни елементи.  
Министерският съвет в страната определя правила, критерии и процедурите, както и правата 
и задълженията за отдаването за ползване и икономическите дейности в пещерите. 
Проучването, разрешеното влизане и използването на пещерите за икономически дейности, 
трябва да осигуряват тяхната защита и чистота, опазване на микро климата, водния режим, 
екосистемите, геоложките и кастови образувания и елементи. 
 
СЕКТОРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ГРУЗИЯ 
Пещерите в Грузия са защитени от Закона за опазване на околната среда от 1996 г., в Глава 
„Защита на естествените екосистеми“ чл. 45. „Цел на опазването на естествените 
екосистеми“. Естествените екосистеми, ландшафти и територии трябва да бъдат защитени 
от замърсяване, увреждане, деградация, унищожаване и т.н. мочурища, извори, резервоари 
или реки, ледници и пещери; субалпийски гори, заливни гори; гори със специална стойност; 
гори от зелени зони и зони и територии на санитарна защита. Всяка дейност, свързана с 
използването и управлението на природни екосистеми, ландшафти и територии, както и 
правилата за отчитане на тяхното администриране се извършват в съответствие със 
стандартите и изискванията за опазване на околната среда. Въпросите, свързани с 
използването и управлението на природните екосистеми, ландшафт и територии 
(включително планиране на използването на земята и създаване на защитени зони), са 
регламентирани в закона.  
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Много пещери са обявени за природни паметници, а други са разположени на териториите 
на национални резервати, паркове и защитени зони, с което придобиват статут на защитени 
обекти. 
 
СЕКТОРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В САЩ 
Опазването на прилепите и пещерите в националните паркове е регламентирано със 
създаването на Националната служба на парковете през 1916 г.  
Спелеолозите се изисква да притежават познания по Закона за националните паркови услуги 
от 1916 г., Закона за защита на пещерните ресурси от 1988 г., Закона за застрашените видове 
от 1973 г., Закона за защита на околната среда от 1969 г., Закона за защита на пещерата 
Лечугила (Lechuguilla) от 1993 г. и Закон за Националния пещерен и карстов институт от 
1998 г. Тези актове специално защитават пещерите във Федералните земи, като ги опазват 
за вечна употреба, наслада и полза на всички хора. 
Създаването на Национален парк Йелоустоун се приема за едно от истинските чудеса в 
американската история. Заделянето на зона с размерите на един щат, която да бъде запазена, 
е акт, довел до създаването на системата на Националния парк и представлява модел за 
опазване на природата, приложен от над сто нации.  
Президентът Грант подписва Закона за националния парк Йелоустоун на 1 март 1872 г., като 
ключовите думи в този акт са: „Йелоустоун парк… се запазва и се изтегля от заселване, 
обитаване или продажба, съгласно законите на САЩ, и е посветен и обособен като 
обществен парк или за удоволствие за удовлетворение на хората ... (и) тези разпоредби 
осигуряват запазването от нараняване или разваляне на целия дървен материал, минерални 
находища, природни феномени или чудеса в рамките на споменатия парк и поддържането 
им в тяхното естественото състояние. ”(Източник S. 392, HR 464, 42-ра конг., 2-ра сесия, 
стат. 17,32.). 
Законът за националните паркови услуги е приет през 1916 г. (Публичен закон 64 - 235) и 
създава Национален парк услуга, последвана от създаването на службата за риба и дива 
природа. Заедно, тези две организации администрират над 149 публични закона със 
съответните им правила, регламенти и насоки и са в сферата на секретариата на вътрешните 
работи и търговията.  
Установени са около 374 зони в рамките на системата на националните паркове, които 
обхващат над 80 милиона декара във всеки щат, с изключение на Делауеър, включително 
Американска Самоа, Гуам, Пуерто Рико и Вирджинските острови на САЩ.  
Значението на пещерите за заобикалящите екосистеми е слабо разбирано от управлението 
на ранните природни паркове. В миналото много мениджъри на паркове възприемат 
пещерите повече, като потенциални опасности за посетителите, отколкото като ценни 
ресурси. Изключение от това правило са пещерите, притежаващи достатъчно забележителни 
характеристики, които могат да бъдат разработени, като туристически обекти.  
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Половината от националните паркове някога са били национални паметници, установени с 
президентски указ (прокламация), а не с акт на Конгреса. Намерението на Закона за 
разрешаване на национални паметници, Законът за националните антики (Public Law 59 - 
509), е да позволят на президента да действа бързо, при необходимост от спасяването на 
археологически обекти на обществени земи, преди те да бъдат разграбени. Законът се 
прилага за всяка област с исторически или научен интерес, включително пещери.  
Спелеолозите трябва да притежават познания още и по предложеният закон за опазване на 
земята и водите в Пуерто Рико от 2000 г.  
Федералният закон за защита на пещерните ресурси от 1988 г. (публично право 100 - 691) е 
отговорност на Министерството на вътрешните работи, като в него е дадено и определение 
за пещера: „всяка естествена празнота, кухина, вдлъбнатина или система от 
взаимосвързани проходи, които се намират под повърхността на земята или в скала 
/включително всички пещерни ресурси в тях (но без да се включват малките кухини в 
скалата), мина, тунел, акведукт или друг изкоп от човешки произход/, който е достатъчно 
голям, за да позволи на човек да влезе, независимо дали входът е естествено оформен или 
създаден от човека. Такива термин включва всяка естествена яма, каверна или друга 
функция, която се приема за разширение на определението“.  
Правилата за прилагане, установяват критерии, които трябва да се вземат предвид при 
проучването на пещерите, като също така интегрират управлението на пещерите в 
съществуващите процеси на планиране и управление, и защитават информацията за 
пещерните ресурси, за да предотвратят нарушаване на значителни пещерни елементи и 
вандализъм.  
Основно въздействие имат земите, администрирани от бюрата по въпросите на индианците, 
по управление на земите и рекултивацията, както и от Националния парк и американските 
служби за риба и дива природа.  
Преди влизането в сила на Закона за застрашените видове от 1973 г. (Public Law 93 - 205) 
(ESA), Службата за риба и дива природа и нейният предшественик, Биологичното 
проучване, предприемат конкретни действия за спасяване, управление и възстановяване на 
разрушените природни ресурси в Америка, включително пещери. Законът за застрашените 
видове е отговорност на американската служба за риба и дива природа, Министерство на 
вътрешните работи и Националната служба за морски риболов, Министерство на търговията 
и е един от най-обширните закони за дивата природа в световен мащаб.  
ESA осигурява две нива на защита, изброени като застрашени и осигуряване на най-висока 
защита за всички видове растения или животни, за които се счита, че са изложени на 
опасност от изчезване, в целия или в значителна част от обхвата му.  
Видовете, които вероятно ще бъдат застрашени в обозримо бъдеще, са изброени като 
застрашени и защитени от малко по-малко ограничителни разпоредби. С ограничени 
изключения, Законът забранява използването, вземането, притежаването, продажбата или 

http://www.speleo-bg.org/
mailto:bfs@speleo-bg.org


   
 

 
Повишаване на гражданското участие в 
процесите на формулиране, изпълнение и 
мониторинг на политики и законодателство 
в сектор спелеология 

Българска федерация по спелеология 
бул. „Васил Левски“ № 75, 1040 София 
www.speleo-bg.org   bfs@speleo-bg.org 
СГС по Ф.Д. № 27398 / 1993, ЕИК: 121805883 

Страница  
64 | 160 

 

рекламата за продажба или търговия на изброени видове в САЩ и в чужбина, освен ако не 
е изрично разрешено с нарочно издадено разрешително.  
Правилата изискват агенциите да използват системен, интердисциплинарен подход при 
вземане на решения в областта на околната среда; да се разработят процедури за определяне 
на измерима стойност на екологичните проблеми, които могат да бъдат пряко сравнени с 
икономическите им еквиваленти; и да предоставят подробни доклади, относно всички 
предложени проекти, които могат значително да повлияят на качеството на околната среда 
(обикновено наричана Декларация за въздействие върху околната среда (EIS)). EIS за 
предложен проект трябва да включва очакваното въздействие върху околната среда, всяко 
неизбежно отрицателно въздействие, възможни алтернативи на проекта и анализ на 
краткосрочните и дългосрочните ползи.  
Останалите правила, изискват от федералните агенции да наблюдават и оценяват 
декларациите за въздействие върху околната среда, подготвени от държавните агенции, за 
да: подпомагат развиването на програми, създадени с цел максимално международно 
сътрудничество в областта на околната среда; да служат като информационен ресурс по 
различни екологични теми; да осигуряват изследователски алтернативи на нерешени 
конфликти в околната среда; да използват подходяща екологична информация при 
планиране и развитие; и да подпомагат Съвета за качество на околната среда.  
Законът за защита на пещерата Лечугила (Lechuguilla) от 1993 г. (публично право 103 - 169) 
гласи, че Конгресът установява, че пещерата Лечугила (Най-дълбоката пещера на света) и 
прилежащите към нея публични земи имат международно значими научни, екологични и 
други ценности, и трябва да бъдат запазени в публична собственост, и защитени срещу 
неблагоприятните ефекти от проучването на минерали и разработване на находища, както и 
други дейности, представляващи заплахи за района. Пещерата има множество нива на 
защита съгласно Закона за дивата природа от 1978 г. (Public Law 95 - 237) и Закона за 
националните паркови услуги от 1916 г., както и Федералния закон за пещерните ресурси и 
Закона за защита на пещерата Лечугила (Lechuguilla), (Huppert, 1995). 
Друг важен нормативен документ е Законът за Националния пещерен и карстов институт от 
1998 г. (Public.Law. 105-325), чиято цел е: допълнително популяризиране на науката за 
спелеологията; централизиране и стандартизиране на спелеоложката информация; 
насърчаване на интердисциплинарното сътрудничество в пещерни и карстови 
научноизследователски програми; насърчаване на общественото образование; насърчаване 
на националното и международното сътрудничество за опазване на околната среда за 
пещерните и карстовите релефни форми; и насърчаване, и развитие на екологосъобразни и 
устойчиви практики за управление на ресурсите. 
Федералният закон за защита на пещерните ресурси (FCRPA) и Законът за застрашените 
видове (ESA) съдържат разпоредби за вземане (разрешаване) и за придобиване на земя със 
специфични укази при установено наказателно нарушение от собствениците. Наказанието 
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по FCRPA е глоба до 10 000 долара и/или до една година лишаване от свобода, като 
следващите наказания са по-строги.  
За нарушаване на ESA, наказанието е до 50 000 долара и/или до една година затвор за 
юридически лица, а за физически лица, глоба до 25 000 долара. 
Съществуват 27 щата със специфични закони за защита на пещерите, като Тексас е 
единственият щат със специфичен закон за защита на прилепите. Дефиницията за пещера 
варира в широки граници за всеки щат, в зависимост от състоянието и се среща, като 
„исторически обект“ (Върмонт), „всяка естествена празнота, кухина, вдлъбнатина или 
система от взаимно свързващи се проходи под повърхността на земята, съдържащи 
тъмни зони, включващи естествени подземни води и отводнителни системи, но не 
включващи мини, тунел, акведукт или други разкопки, направени от човека, които са 
достатъчно големи, за да позволят на човек да влезе“ (Кентъки) и много други.  
Санкции за вандализъм, премахване на всякакви материали, открити в пещерите, убиване 
или унищожаване на растения и животни, счупването или подправянето на вратите или 
решетките са класифицирани във всеки щат, като престъпление, вариращо от клас A/клас 1 
до клас E/клас 5. Наказанието е или наказателно или гражданско, и варира от 50 до 2 000 
долара и/или до една година лишаване от свобода. Последващо нарушението или увеличава 
наказанието, или става престъпно деяние. 
Всеки щат има различна форма на закон за опазване на застрашените видове, който включва 
видове, включени в списъка на техните собствени щати, както и във федералния списък за 
опазване.  
Информация за запознаване с държавните закони за дивата природа в САЩ може да се 
намери на адрес (http://ipl.unm.edu/cwl/statbook/intro.html). 
Има много организации, посветени на опазването и управлението на прилепите и пещерите. 
Националното спелеоложко дружество (NSS) е най-голямата организация в света, посветена 
на проучването, опазването и картирането на пещерите. Основана през 1941 г. и 
разположена в Хънтсвил, щата Алабама, нейните членове са открили, проучили и картирали 
повече от 40 000 пещери в Съединените щати, както са провели и обширни изследвания, и 
проучвания в пещери по целия свят. NSS включва повече от 11 000 активни члена с 
интереси, вариращи от отдих до изследвания, чиито усилия са допринесли изключително за 
разбирането на пещерните ресурси в страната. 
Мисията на асоциацията за Международна защита на прилепите (BCI) е да защитава 
прилепите и да възстановява местообитанията им по целия свят. BCI се ангажира да: обучава 
хората да разбират и ценят прилепите; защитава критичните местообитания на прилепите; 
насърчава включването в усилията за опазване; усъвършенства научните знания чрез 
изследвания за прилепите, техните нужди за опазване и екосистемите, които разчитат на 
тях; разчита на неконфронтационен подход за улесняване вземането на правилни решения, 
които са от полза както за прилепите, така и за хората. 
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Философията на BCI е, че трябва да има баланс между нуждите на дивата природа и нуждите 
на хората. Увеличаването на населението, бедността и селскостопанските практики трябва 
да се вземат предвид при постигането на целите на организацията. Осигурявайки бъдещето 
на прилепите и техните местообитания, BCI помага да се гарантира запазването на 
биоразнообразието на планетата, като по този начин създава по-здравословна среда, както 
за дивата природа, така и хората.  
Институтът за карстови води (KWI) е институция с нестопанска цел, чиято мисия е да 
подобри фундаменталното разбиране на карстовите водни системи чрез стабилни научни 
изследвания и образование на професионалисти и общественост. Институтът се ръководи 
от съвет на директорите и няма постоянни членове. Дейностите на института включват 
иницииране, координиране и провеждане на научни изследвания, спонсорство на 
конференции и работни срещи и периодично публикуване на научни трудове. KWI подкрепя 
тези дейности, като действа като координираща агенция за финансиране и персонал, но не 
предоставя пряко финансиране или субсидии на отделни изследователи. 
Има много организации, посветени на опазването и управлението на прилепите и пещерите. 
Политиката на Националното спелеоложко общество за опазване на пещерите гласи, че: 
„пещерите имат уникални научни, развлекателни и живописни ценности, но тези ценности 
са застрашени както от небрежност, така и от умишлен вандализъм, които веднъж 
изчезнали, не могат да бъдат възстановени. Отговорността за опазването на пещерите 
трябва да бъде поета от тези, които ги изучават и им се наслаждават“. 
Съответно, намерението на обществото е да работи за опазването на пещерите с реалистична 
политика, подкрепена от ефективни програми за: насърчаване на самодисциплината сред 
пещерняците; образование и изследвания относно причините и предотвратяването на щети 
за пещерите и техните елементи; и специални проекти, включително сътрудничество с други 
групи, аналогично посветени на опазването на природните зони.  
Научната колекция трябва да бъде професионална, избирателна и минимална. Събирането 
на минерални или биологични материали с цел показване, включително предварително 
счупени или мъртви образци, никога не е оправдано, тъй като насърчава другите да събират 
и унищожават целостта на пещерата.  
NSS насърчава проекти като: създаване на пещерни резервати; поставяне на входни врати и 
решетки, където е подходящо; противопоставяне на продажбата на спелеотими; подкрепа 
на ефективни защитни мерки; почистване и възстановяване на прекалено използваните 
пещери; сътрудничество с частни собственици на пещери чрез предоставяне на знания за 
техните обекти и подпомагане на защитата на пещерата и имуществото им от щети по време 
на посещения; и насърчаване на собствениците на търговски пещери да се възползват от тях, 
за да помогнат на обществеността в разбирането на пещерите и значението на тяхното 
опазване.  

http://www.speleo-bg.org/
mailto:bfs@speleo-bg.org


   
 

 
Повишаване на гражданското участие в 
процесите на формулиране, изпълнение и 
мониторинг на политики и законодателство 
в сектор спелеология 

Българска федерация по спелеология 
бул. „Васил Левски“ № 75, 1040 София 
www.speleo-bg.org   bfs@speleo-bg.org 
СГС по Ф.Д. № 27398 / 1993, ЕИК: 121805883 

Страница  
67 | 160 

 

Когато има основание да се смята, че при обявяването на пещерните, места ще доведе до 
вандализъм, преди да може да се установи адекватна защита, NSS се противопоставя на 
такова обявяване. Задължение на всеки член на NSS е да поеме лична отговорност за 
разпространението на знание за опазването на пещерата към всеки потенциален потребител 
и/или ползвател.  
Приети са и Меморандуми за разбирателство между NSS и Бюрото за управление на земите, 
службата за риба и дивата природа, Националния парк, Службата по горите, Американската 
асоциация за опазване на пещерите, Асоциацията за международна защита на прилемите, 
Опазване на природата, Проект Пещери, Inc. и Западен институт на карста. Тези 
меморандуми са сключени по споразумение между юни 1984 и април 2000 г. и се 
преразглеждат непрекъснато. Меморандумните споразумения подпомагат изпълнението на 
отговорностите по Закона за защита на пещерните ресурси от 1988 г., за запазване на 
пещерите и за подобряване на сътрудничеството между пещерняци, пещерни изследователи 
и Федералното правителство.  
Важна разпоредба на Федералния закон за защита на пещерните ресурси налага проучване 
на всички значителни пещери във федерална собственост, много от които не са напълно 
проучени и по този начин могат да бъдат застрашени от вреди, в резултат от извършвани на 
повърхността дейности. 
NSS предоставя награда за възпиране на вандализма в пещерите, варираща от $250,00 до 
$1,000,00 при предоставяне на достоверна информация.  
Американската асоциация за опазване на пещерите (AАCР) е нестопанска организация, 
създадена през 1977 г. с цел защита на пещерите и карстовите земи. AАCР се ангажира да 
разработва програми за обществено образование и професионални услуги, които насърчават 
планираното използване на земята и правилното използване на подземните природни 
ресурси.  
През 1986 г. AАCР премества седалището си от Ричмънд, щата Вирджиния в Хорсе Кейв 
(Horse cave), Кентъки, с цел изграждането на уникален, национален образователен център 
за справяне с проблемите на пещерата, карста и подземните води. AАCР събра над 1,4 
милиона долара от безвъзмездни средства и дарения, за да отвори центъра през 1993 г. Този 
център включва и Американския музей на пещерите.  
Почти две десетилетия ACCA работи в партньорство с агенции и организации като 
Националната паркова служба, Службата по горите в САЩ, Службата за риба и дива 
природа в САЩ, Природата и NSS, за да защити някои от най-значимите пещерни 
екосистеми в Америка. 
Световният фонд за дивата природа (WWF) има организации в близо 40 страни. WWF е най-
голямата частна организация, която работи в световен мащаб за опазване на застрашена дива 
природа и нейното местообитание. От създаването си през 1961 г. WWF е подкрепил 2068 
проекта в 116 страни и е изразходвал над 62 милиона долара за усилия за опазване. 
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Организацията се ангажира да защитава природните територии и дивите популации на 
растения и животни, включително застрашени видове; подпомагане на устойчивото 
развитие за използване на възобновяеми природни ресурси; насърчаване на по-ефективно 
използване на ресурси и енергия; и работи за максимално намаляване на замърсяването.  
Международният съюз за опазване на природата и природните ресурси (IUCN)/Световният 
съюз за опазване е единствената организация за опазване на света. Създадена през 1948 г. и 
базирана в Гланд, Швейцария, свързва правителствените и неправителствените агенции и 
независимите държави, за насърчаване на световен подход към опазването. Неговата мисия 
е „да осигурява лидерство и да насърчава общ подход за световното движение за опазване, 
за да се запази целостта и разнообразието на природния свят, и да се гарантира, че 
човешкото потребление на природните ресурси е подходящо, устойчиво и справедливо“. 
Всяка година IUCN, най-голямата независима организация за опазване в света, актуализира 
своята Червена книга, в която са изброени световни растителни и животински видове, за 
които се знае, че са застрашени, уязвими или редки.  
За да осигури необходимите изследвания, свързани с пещерните ресурси в определени земи 
в Съединените щати, Секретарят на вътрешните работи, действайки чрез директора на 
Националната служба на парковете, създава и администрира програма за изследване на 
пещерите. Програмата включва подреденото и научно събиране, анализ и разпространение 
на изследователски материал, свързан с пещерите в земи, управлявани от Националната 
паркова служба, включително, но не само. 
 
СЕКТОРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ВЪВ ФИЛИПИНИ 
Day & Urich (2000) съобщават, че Филипините защитават около 29% от общия си карстов 
ландшафт. Защитата на карстовите райони обаче не е била целенасочена политика от страна 
на филипинското правителство. Страната няма действащо законодателство, което да се 
регулира пряко опазването на карстовите зони, а карстовата защита до голяма степен се 
осъществява чрез косвени средства, в случаите, когато карста е разположен в райони, 
защитени по други, макар и свързани елементи. Някои съществуващи карстови зони са 
защитени по същество поради естетическата си красота и своята туристическа стойност, а 
други попадат на територията на природни резервати или ресурсно защитени зони, 
природни паркове и паметници, светилища за диви животни или защитени ландшафти и 
морски територии.  
Значителна стъпка към защита на карста е предприета от правителството към защита на 
пещерите чрез издаването на Административно разпореждане №4 на Департамента на 
DENR, серия от 1994 г., което регламентира изготвянето на Програмата за управление и 
опазване на пещерите (CMCP). CMCP е предназначена да защитава и опазва пещерите на 
страната чрез различни планове, включително разработване на политики, изследвания, 
развитие на човешките ресурси, информация, образователни и комуникационни кампании, 
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както и участие на общността и заинтересованите страни в процеса (PAWB 2004a). CMCP 
също е по-широко значима, особено в контекста на защитата на карста, защото „... почти 
всички пещери във Филипините са формирани във варовик“ (Bacalian 1993).  
Един от първоначалните елементи на CMCP е оценка на състоянието на филипинските 
пещери, с изготвянето на първичен опис от около 2466 пещери в 35 от 76те провинции на 
страната (Bacalian 1993). При прилагането на CMCP, в съответствие със Закона за NIPAS, 
три пещери са обявени за защитени територии: защитена територия Калбига (Calbiga), 
защитена територия Памитана (Pamitinan) и защитена територия на Пенабланка 
(Peñablanca), (PAWB 2004a). 
През 2001 г. усилията за опазване и управление на пещерите и пещерните ресурси на 
страната са допълнително регламентирани чрез приемането на Републикански закон №9072, 
известен още като „Закон за управление и защита на пещерните и пещерните ресурси“. 
Прилагането на който е насочено към множество агенции, чиито основни функции се 
свързват с: издаване на разрешителни, разпространение на информация и образователна 
кампания; популяризиране на пещерите, класифицирани като еко-туристически обекти, и 
управление на посетителите (Министерство на туризма); защита и управление на пещери с 
културни и археологически особености (Национален музей); защита на обекти с 
историческа стойност (Национален исторически институт); звена на местното 
самоуправление; съвет за устойчиво развитие: в случая с провинция Палаван. 
Една от разпоредбите на Закона за пещерите, регламентира непрекъснат процес на 
проучване и документиране на пещерите в страната. В резултат на което към 2003 г. в 
регистъра са включени 1525 пещери (PAWB 2004b), като само 204 от тях са проучени 
подробно. Установява се известно дублиране по отношение на разпоредбите на Закона за 
пещерите и Закона за NIPAS, кат например 87 от пещерите, изброени към първият, попадат 
също и в програмата за интегрирана защитена зона (IPAP). 
Ролята на Закона за пещерите по отношение на защитата на карстовите райони е в най-
добрия случай ограничена. Той е предназначен главно за управление и опазване на 
пещерите и пещерните ресурси на страната и не е насочен пряко към опазването на по-
широки карстови ландшафти. Въпреки, че законът може да служи за защита на отделни 
пещери в карстови райони, той не е специално пригоден за тяхната защита. Може да се 
допусне обаче, че защитата на карста а осигурена индиректно чрез разпоредбите на следните 
нормативни документи: 

• Републикански закон 9147 или „Законът за опазване и защита на дивите животни“, 
който цели запазването на ресурсите на дивата природа и техните местообитания и 
може да се прилага за защита на ресурсите на дивата природа в специфични карстови 
райони; 
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• Републикански закон 7942 или „Законът за минното дело“ съдържащ разпоредби, 
свързани с райони, затворени за руднични дейности, включващи всички зони по 
NIPAS, към които се отнасят и няколко карстови области; 

• DENR-DOT Memorandum Circular 98-02 (Насоки за развитие на екотуризма във 
Филипините) и Изпълнителна заповед №11 (Създаване на насоки за развитие на 
екотуризъм във Филипините), предоставящи насоки за управление на пещерите, 
използвани за екотуризъм дейности; 

• За защита на пещерните ресурси с културно значение може да се прилага и 
Републикански закон 4846 или „Закон за опазване и защита на културните 
ценности“. 

 
Филипинското правителство е подписало Конвенцията на Организацията на обединените 
нации за борба с опустиняването (UNCCD), която като програма на Организацията на 
обединените нации е насочена към борба с опустиняването и смекчаване на последиците от 
сушата в страни, които преживяват сериозна суша и/или опустиняване. UNCCD е 
ратифициран от Филипинския сенат. 
 
 

II. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Проведеното проучване (desk research), разгледаните добри практики, предизвикателства, 
както и представената структура на приетата и прилагана нормативна рамка в разгледаните 
страни, членки и не членки на Европейският съюз по своята същност представлява детайлен 
анализ на приетите секторни разпоредби и установената организация и ред за тяхното 
прилагане. Събраната, систематизирана, преведена и анализирана информация и данни, са 
представени по един разбирам начин, като са изведени акцентите (където е приложимо и за 
които е идентифицирана, необходимата информация от достоверен източник), свързани с 
начините на уреждане на обществените отношения между държавата, юридическите и 
физическите лица в областта на опазването, ползването и управлението на пещерите; 
изискванията относно проучването, опазването и ползването на пещерите като неделима 
част от природното богатство и като обекти с особено важно значение за геологията, 
биологичното разнообразие, водоснабдяването, културно-историческото наследство, 
науката и туризма; режимите и дейности по опазването и ползването на различните 
категории пещери; механизмите за контрол върху дейностите, които физическите и 
юридически лица осъществяват в пещерите; отговорните компетентни органи за управление 
и контрол на пещерите и карста; използвани стратегически документи за опазване и 
ползване на пещерите – организация и отчетност; санкции, предвидени при нарушаване 
разпоредбите на закона и/или приложимото към съответната страна законодателство; 
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участие на сдружения на пещерняци и други природозащитни организации в процеса по 
контрол и управление върху дейностите в пещерите. 
Въпреки това в настоящият раздел е представена допълнителна информация, 
идентифицирана, преведена и систематизирана в рамките на desk research за страни, членки 
на ЕС.  
Разнородността на приложимата в различните страни, секторна нормативна рамка, както и 
с цел отразяване на съществените различия и подходи за управлението и опазването на 
пещерите и карста, налагат използване на специфичен подход за избор, отчитащ, както 
специфичните особености на страните, така и търсеният ефект, за определяне 
необходимостта от подготовка на закон за пещерите и/или изменени нормативни 
разпоредби в България. 
Съобразявайки се това условие, избора на държавите за които е направен допълнителен 
преглед на съществуващото законодателство и добри практики е извършен чрез SWOT 
анализ. 
Един от основните етапи във всяко стратегическо планиране се явява „Анализът на 
средата“. Изводите от този анализ са важна предпоставка за осъществяване на по-
нататъшните стъпки в процеса на стратегическо планиране – SWOT анализ, целеполагането 
и изготвянето на план за действие, който може да включва, както конкретни мерки, така и 
отговорни лица за тяхното изпълнение, срокове, приоритетност и необходим финансов 
ресурс за тяхното реализиране. 
Широко използваното съкращение „SWOT“, представлява акроним на силните страни 
(Strengths), слабите страни (Weaknesses), както и възможностите (Opportunities) и заплахите 
(Threats) между сравняваните алтернативи.  
SWOT анализът изхожда от идеята за разделянето на обекта на стратегически анализ от 
средата, в която той функционира. Обектът на стратегически анализ се разглежда откъм 
неговите „силни“ и „слаби“ страни. Средата, в която функционира обектът на стратегически 
анализ се диференцира на „възможности“ и „заплахи“, където: 
Възможности: Възможностите представляват най-благоприятните елементи на външната 
среда на всеки от сравняваните елементи или всички благоприятни възможности от които 
сравняваният елемент се възползва или би могла да се възползва. 
Заплахи: Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда за съответният 
елемент. Те поставят най-големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) за 
постигане състояние.  
Силни страни: Силните страни са ресурс, умение или друго преимущество, което 
сравняваният елемент притежава. Силната страна е отличителна компетенция, която дава 
сравнително предимство на елемента. 
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Слаби страни: Слабите страни представляват ограниченията или недостига на ресурси, 
умения и способности, които сериозно възпрепятстват прилагането на сравняваният 
елемент. 
Между четирите квадранта съществуват определени зависимости. Връзката между 
възможностите и силните страни дава представа за лостовете на развитие. Връзката между 
слабите страни и заплахите, формира основните проблеми на развитие. Връзката между 
силните страни и заплахите определя рисковете на развитие, а връзката между слабите 
страни и възможностите извежда ограниченията на развитие. От тази класификация 
произтичат и условните наименования на различните видове стратегии. 
Най-благоприятната стратегическа позиция е агресивната стратегия. Всеки обект на анализ 
се стреми да заеме максимална площ в квадранта между силните страни и възможностите. 
Тази позиция е най-благоприятна и стратегията на развитие трябва да е построена така, че 
заеманата в нея площ, да търпи само увеличение.  
Стратегията на развитие, която се определя между слабите страни и възможностите може 
да се нарече концентрираща, защото тя е насочена към използване на съществуващите 
благоприятни условия за развитие чрез намаляване на слабите страни.  
Стратегията на развитие, която се определя между слабите страни и заплахите може да се 
нарече защитната е най-неблагоприятна.  
Диверсификационната стратегия се определя между силните страни и заплахите. Основната 
посока на стратегическо развитие при нея е насочена към намаляване или ограничаване на 
заплахите и при едновременно укрепване на силните страни. 
Определянето на силните и слабите страни, както и възможностите, и заплахите е 
извършено спрямо възможността от прилагането им в България. 
Схема на резултатите от проведеният SWOT анализ е представена в табличен вид, както 
следва: 
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РАЗГЛЕДАНИ 
СРАНИ СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

АВСТРИЯ 

Дългогодишен опит в проучванията 
на сектора и законодателната рамка, 
започнал още през 19ти век. 
Федералният закон за защитата на 
пещерите е един от първите закони в 
света, приет през 1928 г. 
Законът е администриран от 
обективни научни институции. 
Прилага се указ с природозащитни 
правила за туристическите пещери и 
за образованието на пещерните 
водачи. 
Постоянното сътрудничество между 
администрация, научна общност и 
пещерни клубове. 
 

Секторната нормативна уредби и по-
голямата част от проведените проучвания 
са налични само на немски език. 
Не съпоставимата автономност на 
провинциите, спрямо общинските и 
областни структури в България. 
Съществена разлика в организацията, както 
при управление на държавата, така и на 
националното законодателство спрямо 
България. 
Спелеологията и пещерното дело не са 
разпознати като масов спорт. 
Достъпът и слизането в пещери, особено 
във високопланинските райони, често са 
много трудни. 
Мерките за опазване на пещерите по закон 
са регионализирани. 
В някой региони, опазването на пещерите е 
част от общото законодателство за опазване 
на природата.  
От 1975 г. мерките за опазване и управление 
на пещерите стават регионални. 

Притежава най-голямата пещерна 
система на Европейския съюз. 
В Австрия е най-високата пещера в 
Европа, както и някои от най-големите 
ледени пещери в света. 
Открити са много дълбоки (до 1,6 км.) 
вертикални пещери.  
Около 15 000 бр. са регистрирани 
пещери. 
Дадена пещера може да бъде обявена за 
„защитен природен паметник“ не само 
поради праисторическото или 
палеонтоложко значение, но и поради 
геоложки структури, важни 
седиментни слоеве или ледени 
образувания. 
Законът е добре приет от обществото. 
Отговорните администрации водят 
постоянен диалог със спелеолозите. 
Изисква се покриване на определен 
образователен минимум от 
пещерняците за практикуване на 
професията. 

Съществена разлика в 
организацията, както при 
управление на държавата, така 
и на националното 
законодателство спрямо 
България. 
Не съпоставимата автономност 
на провинциите, спрямо 
общинските и областни 
структури в България. 
Местните или регионалните 
власти, които не са запознати с 
важни и съществени гео-
научни фактори, и повече или 
по-малко се подават на влияние 
от местните икономически 
влияния е приложимо и за двете 
страни. 
Всяка провинция следва 
собствената си политика в 
законодателните си решения. 

ВЕЛИКОБРИТА
НИЯ 

До края на 70те години е извършен 
цялостен преглед на пещерните 
ресурси на страната от пещерни и 
административни органи за 
опазването на природата. 
Пещерите и/или пещерните райони 
могат да се обявят за обекти от 
специален научен интерес, с което да 
бъдат защитени. 

Нямат специализиран закон за пещерите. 
Липсата на ефективна агенция за 
управление на природните ресурси през 
периода след 1945 г. е довела до големи 
щети на естествената среда на 
Великобритания. 
NCC няма законово задължение да 
предупреждава за уведомяване или да 
участва в предварителни дискусии със 

Развлекателните и търговски интереси 
в пещерите са представени от две 
неправителствени организации. 
Пещерните (спелеоложки) интереси са 
представени от Британската асоциация 
за изследвания на пещерите. 
Няколко университета поддържат и 
спелеоложки изследователски 
организации. 

Ролята на законните органи за 
опазване и техните 
предшественици е на научните 
съветници на правителството, а 
не на 
управителите/ползвателите на 
земите. 
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Администрацията, научната област, 
природозащитните органи, 
пещерните организации и други 
заинтересовани страни работят 
съвместно за опазване на пещерите. 
Законодателството, регламентиращо 
опазването на природата, в т.ч. и 
пещерите е от 1949 г. 
Функционира съвместен комитет за 
опазване на природата. 
Местните органи при 
инфраструктурно планиране са 
задължени да се консултират с 
EN/CCW/SNH, когато обектите 
попадат в рамките на SSSI или в 
близост. 
Пещерната общност е много добре 
организирана на местно (клубно) 
ниво. 
Плановете за опазване на пещерите 
предвиждат интегриран подход за 
опазване на всяка пещера. 

собственици/наематели/ползватели на 
земята. 
Въпросите за прилагане във връзка с 
финансирането на предложените мерки и 
кои лица или организации трябва да 
отговарят за мониторинга, остават като 
настоящи предизвикателства пред всички 
заинтересовани страни. 
Управлението на пещерния ресурс е все 
още предизвикателство, което остава да 
бъде преодоляно. 
Англосаксонското законодателство е в 
много голяма степен различно и далеч от 
българските традиции, като тези различия 
не позволяват коректното му 
интерпретиране и прилагане. 

През 1977 г. Съвета за защита на 
природата инициира разработването на 
Геоложки преглед за опазване, 
включващ всички пещери в страната. 
През 1986 г. публикува доброволен 
кодекс за поведение на пещерняците. 
За всяка от пещерните SSSI да бъде 
създадена група за връзка. 
Политиката е разработена в период от 5 
години от 1990 г. и включва 
консултации с голям брой лица и 
организации, и изготвянето на около 15 
проекта, в резултат на което е изцяло 
подкрепена от всички нормативни 
органи и археологически агенции за 
опазване. 
Комуникацията и сътрудничеството 
между всички участващи страни. 
Пещерняците следва да притежават 
образование за естеството на пещерите 
и карста. 
Научното значение на пещерите и 
техните характеристики, са сред 
ключовите фактори, необходими за 
тяхното успешното опазване. 

Сто и седемдесет пещери са 
засегнати от кариери за 
варовици. 
Най-малко 65 входа на пещери 
са били изцяло или частично 
затрупани по време на 
„подобрения“ на 
селскостопански земи или от 
нерегламентираното 
изхвърляне на отпадъци. 
Уведомяването за водосбора на 
Wookey Hole, включващо 
района на Pridd в Mendip Hills 
of Somerset, през 1986 г. 
предизвика значително 
противопоставяне с 
туристическият сектор и води 
за първи път до открит 
конфликт между пещерния 
туризъм и пещерната наука и 
интересите за нейното 
опазване. 
Вероятността от неправилно 
тълкуване и практическа не 
приложимост е значителна, 
предвид спецификата на 
англосаксонското 
законодателство. 

ГЕРМАНИЯ 

Федерален закон за опазване на 
природата е приет през 1987 г. 
Измененият през 1986 г. Федерален 
закон за опазване на природата, 
дефинира „природен резерват“, 
„природен паметник“, „компонент на 

В законът за опазване на природата от 1976 
г. не се споменават изрично пещерите, 
което възпрепятства предприемането на 
адекватни действия за защита на пещерите 
и карста. 

Природните резервати могат да бъдат 
достъпни за широката общественост, 
като се ограничава и контролира 
антропогенното влияние върху тях. 
Унищожаването на природни 
паметници, както и всякакви действия, 

Съществена разлика в 
организацията, както при 
управление на държавата, така 
и на националното 
законодателство спрямо 
България. 
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защитен ландшафт“. С него се 
регламентират и изисквания за 
опазването на околната среда и 
пещерите. 
 

Секторната нормативна уредби и по-
голямата част от проведените проучвания 
са налични само на немски език. 
Не съпоставимата автономност на 
провинциите, спрямо общинските и 
областни структури в България. 
Съществена разлика в организацията, както 
при управление на държавата, така и на 
националното законодателство спрямо 
България. 
Мерките за опазване на пещерите по закон 
са регионализирани. 
Опазването на пещерите е част от общото 
законодателство за опазване на природата.  

които могат да доведат до 
унищожаване, повреждане, изменение 
или трайно нарушаване, както на 
природния паметник, така и на неговата 
защитена среда, са забранени. 
Защитените компоненти на ландшафта 
са правно обвързвани с части от 
природата и околната среда. 
Отстраняването на компонент от 
защитения ландшафт, както и всички 
действия, които могат да доведат до 
неговото унищожаване, повреждане 
или изменение, са забранени. 

Не съпоставимата автономност 
на провинциите, спрямо 
общинските и областни 
структури в България. 
Всяка провинция следва 
собствената си политика в 
законодателните си решения. 

ГЪРЦИЯ 

Пещерите се опазват, като паметници 
на историческото наследство. 
Местообитания „Пещерите не 
отворени за обществото“ са 
защитени под гръцкото, 
европейското и международното 
законодателство. 
 

Секторното законодателство е на гръцки 
език. 
Нерегламентираните посещения на 
пещерите се провеждат редовно в Гърция и 
оказват негативни последици. 
Не притежават специализирано 
законодателство за опазване и/или 
управление на пещерите и/или карста. 
Наличната информация и данни са 
разпръснати в няколко публикации, 
недостъпни за заинтересованите страни и 
администрацията, като не малко данни все 
още не са публикувани. 
Липсата на съществуващи данни, 
необходими на администрацията и 
заинтересованите страни са основните 
причини за големия дефицит в механизмите 
за тяхната защита. 

Пещерите, които не са отворени за 
обществото, са включени, като важни 
местообитания съгласно приложение I 
към Директивата за местообитанията. 
 

Директивата за 
местообитанията (92/43/ЕИО) е 
най-важният правен документ 
за защита на пещерите, 
използван на национално ниво 
в Гърция. 
Пещерите се опазват частично 
чрез членове в закони 1650/86 и 
3937/2011 и чрез общи 
министерски решения и 
президентски укази. 

ИСЛАНДИЯ Пещерите в Исландия са защитени от 
Закона за опазване на природата. 

Секторната нормативна уредба в по-
голямата си част не е на английски език. 

Всеки, който наруши разпоредбите на 
закона за опазване на природата или 

В Исландия пещерите са 
предимно ледникови или от 
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Закона можа да защитава, както 
определени места, райони, области, 
така и цялата страна. 

Не притежават специализирано 
законодателство за опазване и/или 
управление на пещерите и/или карста. 
Наличната обществена достъпна 
информация е много ограничена. 

правила, приети по силата на него, 
подлежи на глоба или лишаване от 
свобода до две години. 

вулкански произход и 
спецификата и тяхното 
опазване са фундаментално 
различни от българската 
ситуация. 

ИСПАНИЯ 

Скалното изкуство е с най-високата 
степен на защита, призната от закона 
на всички нива на испанската 
администрация: национално, 
регионално и местно. 
Сред отдавна установените мерки по 
отношение на преките действия за 
защита са затварянето и мониторинга 
на пещерите. 
Във връзка с испанското историческо 
наследство, държавната 
администрация приема необходимите 
мерки, за да улесни сътрудничеството 
си с другите публични органи и 
техните правомощия, както и да 
събере и предостави толкова 
информация, колкото е необходимо 
за целта. 
Геоложките и палеонтоложките 
елементи, свързани с историята на 
човека и неговия произход са част от 
културното наследство на страната и 
се защитават със закон. 
Опазването на пещерите в Испания се 
извършва по различни подходи, един 
от които се явява включването им към 
защитени зони, по отношение на 
тяхната уязвимост от замърсяване. 

Секторната нормативна уредби в по-
голямата си част не е на английски език. 
Не притежават специализирано 
законодателство за опазване и/или 
управление на пещерите и/или карста. 
Наличната обществена достъпна 
информация е много ограничена. 
 

В пещерите, отворени за обществото, 
основните усилия са насочени към 
обновяване на системата за 
микроекологичен контрол, 
микробиологични и геоложки 
параметри, като стабилност, 
хидрогеология. 
Комуникацията и обмена на програми 
за действие и информация, свързани с 
испанското историческо наследство, се 
улеснява от Съвета за историческо 
наследство. 
Пещерите, заслоните и местата, 
съдържащи прояви на скално изкуство, 
са обявени за културно-ценни активи. 
Компетентната администрация може да 
разпореди извършването на 
археологически разкопки или 
проучвания върху всяка публична или 
частна земя на испанската територия, в 
която се предполага наличието на 
археологически, палеонтоложки или 
геоложки компоненти или свързани 
геоложки компоненти. 
Всеки откривател трябва да уведоми 
компетентната администрация за 
своето откриване в рамките на 
максимум тридесет дни и незабавно в 
случай на случайни находки. 

По отношение на директните 
мерки за опазване, ръководени 
от критериите за превантивно 
опазване, пещерите се 
разграничават на такива, които 
не са отворени за посетителите 
и обществено достъпни. 
Опазването, оценката и 
управлението на пещерите се 
извършва от местни 
администрации, регионални 
или национални културни 
отдели или международни 
агенции. 
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Пещерите се опазват и като се 
определят, като обект от интерес за 
Общността или зона със специален 
интерес за опазване. 

Цялата зона, свързана с пещерата чрез 
повърхностните или подземни води се 
приема за възможно място на 
замърсява, и следователно се включва в 
проекта на защитната. 

ИТАЛИЯ 

В закона са разгледани критерии и 
принципи за защита, опазване, 
идентификация, класификация, 
мониторинг и управление с 
туристически цели. 
Защитата на екологичните активи е 
прерогатив на държавата. 
Прилагат се утвърдените правила за 
цялостно управление на геоложкото, 
спелеоложкото и гео-минералното 
наследство, осигуряващи защита на 
свързаните обекти от тяхното 
разпознаване, до опазването и 
съхранението им. 
Регламентирано е създаването на 
единно място за събиране на данни за 
геоложкото наследство. 
За всички видове гео-обекти, 
включени в националния поземлен 
регистър са дефинирани методите за 
достъп и забранените практики. 

Секторната нормативна уредби и по-
голямата си част не е на английски език. 
Наличната обществена достъпна 
информация е много ограничена. 
Функциите, изпълнявани от националните 
минни паркове, които вече съществуват към 
датата на влизане в сила на закона, остават 
в сила. 
Дейностите по контрол и надзор, както и 
спазването на забраните, посочени в закона 
определят териториално компетентната 
община да подготви специализиран 
нормативен акт, в който да се посочи реда 
на въвеждане на обекта в националния 
поземлен регистър. 

От 2018 г. прилага рамков закон за 
опазване, защита и подобряване на 
геоложкото, спелеоложкото и гео-
минералното наследство. 
Повечето региони са приели 
ограничителни регламенти за опазване 
и подобряване на пещерите. 
Гео-обектите се считат за съставна част 
от ландшафта. 
В регламента, посочен в Кралския указ 
от 3 юни 1940 г., №1357, конкретни 
геоложки особености, които 
представляват научен интерес, са 
включени сред недвижимите имоти, 
които следва да бъдат защитени. 
Областите от геоложки и спелеоложки 
интерес се приемат за активи от общ 
интерес и като такива са защитени и 
оценени. 
За целите на закона се признава 
професията туристически пещерни 
водачи, включена сред туристическите 
професии. 

Проверки и контрол за спазване 
на предоставените изключения 
и разрешения могат да се 
извършват и от специално 
делегирания персонал на 
провинциалните служби по 
земеделие и от ведомствените 
горски инспекторати. 
Секторната нормативна уредби 
и по-голямата си част не е на 
английски език, което 
значително затруднява нейното 
систематизиране и анализ. 
Наличната обществена 
достъпна информация е много 
ограничена, което е 
предпоставка за ограничение, 
относно събиране на 
информация, данни и практики 
от практическото прилагане на 
закона. 
 

ЛАТВИЯ 

В Латвия действа специален Закон за 
защита на карста и пещерите. 
 

Само националните паркове, природните 
резервати и биосферните резервати имат 
самостоятелно обособени администрации, 
отговорни за тяхното управление и 
опазване. 

В част от защитените територии са 
учредени и функционират и няколко 
неправителствени организации и 
сдружения, които оказват подкрепа на 
администрацията и подпомагат 

Посещението на повечето от 
защитените (без 
администрация) територии 
(включително пещерите) се 
осъществява повече или по-
малко неконтролирано. 
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Опазването на пещерите и управлението на 
посетители се осъществява с цел защита на 
биоразнообразието, само в райони, които са 
отговорност на специализирана 
администрация и в области, управлявани от 
отделни управители. 
Повечето рейнджъри имат малък опит в 
опазването и управлението на поверените 
им територии. 
Секторната нормативна уредби и по-
голямата си част не е на английски език. 
Наличната обществена достъпна 
информация е много ограничена. 

управлението и опазването на 
териториите. 

Липсата на планове за 
управление и средства, както и 
липсата на подходящ контрол в 
повечето защитени територии 
води до влошаване на 
природното наследство. 

ПОЛША 

Опазването и управлението на 
пещерите се основава на два основни 
акта: Закон за защита на природата и 
Закон за защита и грижи за 
историческите паметници. 
В много случаи карстовите форми са 
запазили и елементи от фауната, 
превръщайки се в видни 
палеонтоложки находища. 
Практически карстовите системи 
често се използват като резервни 
водоеми. 
В случай на пещери, които 
представляват уникални и уязвими 
„цялостни обекти” (Dalyet al., 1991), 
обект на защита са не само скалите и 
релефа, но и цялата пещерна среда. 

Пещерите са защитени, ако попадат в 
защитени територии, като национални 
паркове, природен резерват и/или други. 
Не всички пещери и карстови райони в 
Полша са защитени със закон. 
Не притежават специализирано 
законодателство за опазване и/или 
управление на пещерите и/или карста. 
Секторната нормативна уредби в по-
голямата си част не е на английски език. 
Наличната обществена достъпна 
информация е много ограничена. 
Някои законово защитени обекти са били 
разрушени или напълно повредени от 
кариерите/мините в миналото, провеждани 
научни разкопки или от събиране на 
фосили/минерали. 
Основните външни и вътрешни заплахи са 
причинени от човешко въздействие и 
практически не се използва ефективен 
защитен подход. 

Пещерите извън защитени зони могат 
да бъдат защитени, само ако са 
определени като „особено ценни 
елементи от неодушевена природа“. 
Откриването на археологически или 
палеонтоложки материал е 
предпоставка за защита на обекта, от 
местните власти на чиято територия е 
разположен. 
 

Най-популярният, 
антропоцентричен подход към 
пещерите се основава на 
субективния човешки 
естетически усет и културните 
традиции. 
Пещерите са обект на 
икономическа дейност на 
туристически агенции 
(управление на обществен 
достъп) или промишлени 
работи (като фрагменти от 
мини и др.). 
Законодателна защита се явява 
необходимо, но недостатъчно 
условие за опазване на 
геоложки обекти, което изисква 
и някои допълнителни 
дейности. 
Пълната забрана на достъпа се 
осъществява чрез цялостното 
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Защитата практически се осъществява чрез 
контрол и организиране на достъпа до 
пещерите или пълната забрана на достъп. 
 

ограничава на достъп, чрез 
заключване на входовете на 
пещерите, което ограничава 
вентилация и предизвиква 
промени във вътрешната среда. 

РУМЪНИЯ 

Румънските пещери се считат за общи 
активи от обществен интерес 
(държавни имоти), така че те не могат 
да принадлежат на частни органи или 
лица. 
Пещерите и карстовите явления са 
защитени, като интегрирани 
компоненти на цялостно защитени 
природни територии. 
Стоките от геоложкото и 
спелеоложко наследство, като 
природни подземни богатства, според 
закона са публична собственост на 
държавата. 
Имат сходна история и политическо 
настояще.  
Имат сходни проблеми и са 
третирани в една група от държави 
приети наскоро в ЕС.  
Много развита спелеология и много 
силни традиции в спелеоложките 
изследвания.  
Притежават най-богатата на 
специализирана подземна фауна 
пещера в света. 
Разрешението за пещерните дейности 
се прекратява или отнема, когато 
същото вече не позволява дейността 
да продължи или ако условията на 

Секторната нормативна уредби и по-
голямата си част не е на английски език. 
Наличната обществена достъпна 
информация е много ограничена. 
Комисията за спелеоложко наследство има 
задължението да уведомява компетентните 
органи за задачи за контрол и проверка в 
областта, в резултат на самооценка или 
осъзнаване на негативен ефект върху 
пещерите. 

В началото на 20 век се класифицират 
всички пещери с научна стойност, като 
природни паметници. 
Секторното законодателство 
регламентира мерки за опазване на 
геоморфологични и ландшафтни 
образувания от екологичен, научен, 
естетически, културно-исторически и 
други интереси, съществуващи в 
района на защитените природни 
територии и/или извън тях. 
Собствениците или наемателите на 
земите, които включват входове на 
пещери, имат задължението да 
разрешат достъп до тези входове. 
Бенефициентът на инвестиционна 
работа има задължението да съобщи на 
регионалната агенция откриването на 
всяка пещера, съответно на 
администратора или охранителя на 
защитената природна зона за опазване 
на околната среда или на 
представителите на местните органи на 
публичната администрация. 
Институт по спелеология, развито 
пещерно движение – клубове и наличие 
на изследователски бази и подземни 
лаборатории. 

Секторната нормативна уредби 
и по-голямата си част не е на 
английски език, което 
значително затруднява нейното 
систематизиране и анализ. 
Наличната обществена 
достъпна информация е много 
ограничена, което е 
предпоставка за ограничение, 
относно събиране на 
информация, данни и практики 
от практическото прилагане на 
закона. 
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разрешението, установени при 
неговото издаване са нарушени от 
притежателя, както и в други 
ситуации, предвидени от закона. 

Пещерите са класифицирани според 
техните стойности в класове. 
Класът на пещерата се определя според 
класа на сектора с най-високо ниво на 
опазване и защита. 

СЛОВАКИЯ 

Всяка пещера е природен паметник. 
Действа закон за опазването на 
природата и ландшафта, към който е 
разгледано и опазването на пещерите 
и карста. 
Карстовите и пещерните територии 
редовно се проверяват от 
спелеоложката служба за охрана - 
рейнджъри, специализирани за 
опазване на пещерата, контрол на 
пещерните екосистеми и затваряне на 
„вратите“ на застрашените пещери. 

Не притежават специализирано 
законодателство за опазване и/или 
управление на пещерите и/или карста. 
Секторната нормативна уредби в по-
голямата си част не е на английски език. 
Наличната обществена достъпна 
информация е много ограничена. 
Администрацията на словашките пещери 
осигурява затварянето на най-застрашените 
и ценни пещери и ограничаване на достъпа 
до тях. 

Всички атракционни-пещери са 
определени, като национални 
паметници на природата, защитата и 
експлоатацията на които се 
осъществява от Администрацията на 
словашките пещери по райони. 
Защитната зона върху повърхността 
над пещерата, която е или може да бъде 
застрашена от различни дейности е 
защитена зона. 
Компетенцията над всички пещери в 
Словакия се поема от словашката 
пещерна администрация. 

Службата за спелеоложка 
охрана се явява и ефективна 
форма на защита, както на 
пещерите, така и за други 
защитени природни 
компоненти. 
Затварянето на входовете на 
пещерата е сред най-
ефективните методи за 
практическа охрана. 
Секторната нормативна уредби 
и по-голямата си част не е на 
английски език, което 
значително затруднява нейното 
систематизиране и анализ. 
Наличната обществена 
достъпна информация е много 
ограничена, което е 
предпоставка за ограничение, 
относно събиране на 
информация, данни и практики 
от практическото прилагане на 
законодателството. 

СЛОВЕНИЯ 

Действа специализиран закон за 
опазване на пещерите. 
Правилата на квалификация за 
практикуване на независима пещерна 
дейност се предоставят след 

Съществуват и някои разпоредби от 
времето преди влизането на Словения в 
Европейската общност, съдържащи 
остарели определени несъответствия 
спрямо Европейското право. 

Над сто пещери в страната са защитени, 
като природни паметници. 
Законът за асоциациите се явява 
правното основание за 
функционирането на словенските 
пещерни общности. 

Част от разпоредбите в 
секторното законодателство са 
изготвени на местно ниво, 
продиктувани от желание за 
защита на конкретна пещера от 
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преминаване на специално 
разработен за целта национален тест.  
Спелеоложката асоциация на 
Словения, осигурява координатор, 
отговарящ за чужденците, 
посещаващи страната.  
Пещерите се ползват със специален 
статус на защита. 
Закона за защита на пещерите е от 
2004 г. 
Законът гарантира, че всички пещери 
имат основно ниво на защита, към 
което се включват и малки 
формирования, каверни или всяка 
друга природна особеност, 
наподобяваща пещера. 
Пещерите са отворени за всеки, 
включително правото на свободен 
достъп по суша до входа. 

Основното предизвикателство на цялата 
законодателна рамка, регулираща 
посещението в пещери (всички пещери в 
Словения по Закона за опазването на 
подземните пещери са държавна 
собственост) е липсата на активен държавен 
надзор над осъществяваните посещения. 
Всяко разделение на териториален принцип 
е незаконосъобразно. 
Подзаконовата нормативна уредби не е на 
английски език. 
 

Правилата за квалификация за 
практикуване на независима пещерна 
дейност се предоставят след 
преминаване на специално разработен 
за целта национален тест на които 
могат да се явят само словенските 
пещерняци. 
Основата за посещението на пещери от 
чужденци и словенски граждани (в 
Словения) се явява изготвеният етичен 
кодекс UIS (Union Internationale de 
Spéléologie), подкрепен от 
националната секторна законодателна 
рамка. 

вредни влияния на 
посетителите. 
Регионалните правомощия на 
отделни пещерни асоциации в 
Словения не могат да бъдат 
определени, тъй като Законът 
за подземно опазване на 
пещерите (ZVPJ) не дава на 
пещерняците никаква 
териториална или друга вид 
юрисдикция. 

УНГАРИЯ 

Законът за опазване на природата е 
приет през 1996 г. 
Заедно с пещерите на словашкия 
карст са обект на световното 
наследство на ЮНЕСКО. 

Не притежават специализирано 
законодателство за опазване и/или 
управление на пещерите и/или карста. 
Секторната нормативна уредби в по-
голямата си част не е на английски език. 
Наличната обществена достъпна 
информация е много ограничена. 
Само две карстови зони са определени като 
национални паркове. 

В националните паркове всички 
геоложки особености, пещери, извори, 
води, естествена флора и фауна са под 
строга защита. 
Защитата на карстовите зони и 
пещерите се осигурява от 
Министерство на опазването на 
околната среда и Института по 
спелеология за осигуряване на карстова 
защита. 

Секторното законодателство е 
изцяло на унгарски, което 
затруднява значително, 
неговият превод и анализ. 
Секторната нормативна уредби 
и по-голямата си част не е на 
английски език, което 
значително затруднява нейното 
систематизиране и анализ. 
Наличната обществена 
достъпна информация е много 
ограничена, което е 
предпоставка за ограничение, 
относно събиране на 
информация, данни и практики 
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от практическото прилагане на 
законодателството. 

ФРАНЦИЯ 

Някои видове карст са посочени като 
исторически паметници, други са 
защитени поради биотопите си. 
Някой пещери са обявени за 
природни резервати. 
Някои подземни кухини се 
възползват от регулаторна защита. 

Няма конкретно законодателство, което да 
защитава целостта на пещерите, и 
подземните ландшафти. 
Една пещера може да принадлежи на 
няколко собственика, поради което нейната 
експлоатация трябва да бъде предмет на 
търговско споразумение. 
От близо 40 000 пещери, само малка част е 
забранена или ограничена от съображения 
за защита на природното наследство. 
Не притежават специализирано 
законодателство за опазване и/или 
управление на пещерите и/или карста. 
Секторната нормативна уредби в по-
голямата си част не е на английски език. 
Наличната обществена достъпна 
информация е много ограничена. 
 

Всеки нов строителен обект, който 
заплашва да промени обстановката в 
карстов район, подлежи на специален 
разрешителен режим. 
Всеки свидетел на действия, 
застрашаващи някоя пещерна система, 
може да докладва на собственика на 
земята и да го подтикне да подаде 
жалба, въз основа на свидетелски 
показания. 

Секторната нормативна уредби 
и по-голямата си част не е на 
английски език, което 
значително затруднява нейното 
систематизиране и анализ. 
Наличната обществена 
достъпна информация е много 
ограничена, което е 
предпоставка за ограничение, 
относно събиране на 
информация, данни и практики 
от практическото прилагане на 
законодателство. 

ФИНЛАНДИЯ 

Закона за опазване на природата 
въвежда програма, предназначена да 
защитава ценни релефни и геоложки 
феномени в райони, където 
антропогенната дейност е оформила 
до голяма настоящата ситуация. 
Освен законът, е приета и 
подзаконова нормативна рамка, 
необходима за създаването на 
мрежата Натура 2000. 

Не притежават специализирано 
законодателство за опазване и/или 
управление на пещерите и/или карста. 
Секторната нормативна уредби в по-
голямата си част не е на английски език. 
Наличната обществена достъпна 
информация е много ограничена. 
 

Информация и данни за местата за 
хибернация на прилепите се събират от 
Финландския природонаучен музей в 
сътрудничество с изследователи и 
доброволци. 

Поради специфичната 
геоложка ситуация, във 
Финландия няма много 
естествени пещери. 
Секторната нормативна уредби 
и по-голямата си част не е на 
английски език, което 
значително затруднява нейното 
систематизиране и анализ. 
Наличната обществена 
достъпна информация е много 
ограничена, което е 
предпоставка за ограничение, 
относно събиране на 
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информация, данни и практики 
от практическото прилагане на 
законодателството. 

ХЪРВАТИЯ 

Със закон е прието, че „спелеоложки 
явления за собственост на Република 
Хърватия“. 
Всички спелеоложки явления в 
Хърватия попадат в компетенцията на 
Закона за защита на природата. 
Всяко спелеоложкото явление в 
защитената зона, управлявана от 
публична институция 
(Администрация на Природен и/или 
Национален парк) е отговорност на 
съответната институция. 

Не притежават специализирано 
законодателство за опазване и/или 
управление на пещерите и/или карста. 
Секторната нормативна уредби в по-
голямата си част не е на английски език. 
 

Законите и разпоредбите са приети с 
цел, не само за опазване на природните 
ресурси и тяхната ограничена 
експлоатация, но и за опазване на 
застрашените видове. 
Управлението на туристическите 
спелеоложки явления се извършва по 
два начина: чрез публичните 
институция и чрез отдаване на 
концесия или одобрение на концесия. 
Независимо от местоположението на 
явлението, хърватското 
законодателство допуска отдаването на 
обекта на концесия. 

Ако спелеоложкото явление се 
намира извън територията на 
природен и/или национален 
парк, то се управлява от 
съответната окръжна/областна 
администрация за управление 
на защитените територии. 
 

ЧЕХИЯ 

В Чехия са известни над 2000 пещери. 
Всички пещери са защитени от Закон. 
В Закона за опазването на природата 
и ландшафта е предвиден специален 
раздел за защита на пещерите. 
Самите пещери, не са част от имота 
(земята) и не са обект на собственост. 
 

Не притежават специализирано 
законодателство за опазване и/или 
управление на пещерите и/или карста. 
Секторната нормативна уредби в по-
голямата си част не е на английски език. 
 

Спелеоложките дейности в пещерите, 
които не са отворени за 
обществеността, но са населени с 
прилепи за зимуване, или са напълно 
забранени, или са ограничени в 
определени места, където прилепите 
образуват колонии.  
Собствениците на земя в близост до 
пещери са длъжни да предложат за 
закупуване собствеността си на 
националният природозащитен орган. 

Понастоящем спелеоложките 
проучвания се извършват от 
непрофесионални групи 
предимно под егидата на 
Чешката спелеоложка 
асоциация. 
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За целите на доклада са анализирани изведените силни и слаби страни, както и 
възможностите и заплахите за всяка страна, съпоставени спрямо приложимостта им в 
България, и спрямо ефекта, които биха оказали за подпомогне, определянето на 
необходимостта от дефиниране на конкретна секторната политиката или рамката за 
управление и опазване на пещерите в България. Определянето на целите, подпомага и 
определянето на конкретните методи и подход, чрез които да се регулира секторното 
законодателство в страната. За окончателният избор на страните са отчетени и 
допълнителни условия към прилаганите административни и законодателни модели на 
управление и опазване, съпоставени спрямо стратегическите цели, като: 
Релевантност – Секторната нормативна уредба следва да е практически приложима за 
страната. 
Реалистичност на подхода – моделите трябва да бъдат реалистични, като се отчитат 
дефинираните в SWOT анализа резултати, като наличната публична информация, 
притежава критично необходим минимум за анализ. 
Мотивираност – моделите следва да доведат до предприемане на действия за регулирането 
на секторно законодателство на национално ниво, следвайки не само разгледаните добри 
практики, но и отчитайки секторните предизвикателства в различните страни.  
Прозрачност/разбираемост – моделите следва да са ясно и разбираемо описани. 
Ангажираност/задължителност – моделите следва да разглеждат конкретни задължения 
и подходи за включване на заинтересовани страни в опазването на пещерите. 
Хармонизираност – моделите следва да се прилагат чрез включването на заинтересованите 
страни. 
Публичност – моделите следва да осигуряват участие на гражданският сектор в процесите 
по формулиране и опазване на пещерите. 
 
Избора на конкретни модели, прилагани в държавите членки, следва да подпомага 
постигането и на следните основни цели: 
Цел 1. Осигуряване на гражданско наблюдение, посредством анализ на прилаганите 
практики и дейността на отговорните институции в България. 
Цел 2. Запознаването на по-широк кръг от заинтересовани страни с опасностите и 
възможностите от ползването и управлението на пещерите. 
Цел 3. Опазване на пещерите като национално богатство и популяризиране на наличната 
информация и данни. 
Цел 4. Отрито партньорство между администрацията, научните среди, гражданите и 
бизнеса. 
Цел 5. Открито и отговорно управление на пещерите и/или карста. 
Цел 6. Да предоставят възможност за извеждане на конкретни препоръки за подобряване 
процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, 
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предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, 
спазване на етичните норми от държавните служители, научните работници и пещерняците. 
Следвайки така представения подход на работа и след допълнителен анализ на 
идентифицираните, преведени и систематизирани документи и информация, се мотивира 
допълнително разглеждане на използваните модели в Словения, Чехия и Хърватия. 
При избора на страните е съобразена и възможността за разглеждане на различни по своята 
организационна и административна същност модели на управление и опазване на пещерите 
и/или карста, както и близките природни характеристики и политическо минало. 
 
 

III. ДЕТАЙЛЕН АНАЛИЗ НА ПРИЕТИТЕ СЕКТОРНИ РАЗПОРЕДБИ 

В допълнение на вече представената към раздел I. ПРОУЧВАНЕ НА 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СЕКТОР СПЕЛЕОЛОГИЯ, информация и данни за избраните 
чрез SWOT анализа страни в настоящият раздел, същата е детайлизирана на по-високо ниво, 
осигурено от идентифицираните, преведени и анализирани документи. 
Карст се среща основно върху карбонатна скала (варовик, доломит), която е с много висока 
порьозност. Разпукването и раздробяването дават възможност за незабавно проникване на 
дъждовна вода в подземните води11. По дисперсен начин, валежите проникват в 
пукнатините и каналите в основата. Консолидираните потоци, които събират вода върху не 
карстови повърхности, също потъват в карстовото подпокритие. След това подземните води 
текат заедно, за да образуват по-големи потоци, които продължават към извори през 
карстови канали. Собствените форми на земята и подземните пещери са характерни за тези 
пейзажи, а също така, че реките и потоците обикновено не текат на повърхността. 
Поради високата порьозност на скалния карст може да съхранява големи обеми от подземни 
води. В продължение на хиляди години карстовите извори играят изключително важна роля 
във водоснабдяването, напояването и производството на електроенергия поради 
изключителното качество и количество на водата (изворите могат да постигнат стойности 
на заустване от няколко десетки m3/s). Карстовите водоносни хоризонти доставят около 25% 
от световното население. Те са допълнително важни поради изключителното разнообразие 
и уникалното биоразнообразие на подземните водни екосистеми (Gibert et al. 1994, 
Bakalowicz 2005, Ford и Williams 2007). 
Карстът се характеризира с обикновено липсващ или много тънък защитен повърхностен 
слой, което ускорява инфилтрацията. В сравнение с подземните води в гранулирани 
водоносни хоризонти (например, в чакълести равнини), скоростта на потока на водата през 
карстови скали е много висока, достигайки до няколкостотин метра на час. Поради 

                                                 
11 Pressures and Protection of the Underground Karst C̶ases from Slovenia and Croatia, Mitja Prelovšek, Nadja Zupan Hajna 
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сложността на връзките и екстремните промени в различни хидроложки условия, теченията 
на подземните води в карста са практически непознати. В сравнение с различните нива на 
подземните води, водата от един район може да тече в различни посоки и начини. Често има 
връзки и кръстосване на водни пътеки на големи разстояния (до много десетки километри). 
Потокът често е бурен, при ограничени условия на аериране и намалена биологична 
активност (White 2002, Ford и Williams 2007, Worthington 2009). 
В резултат на такива специфични характеристики на инфилтрация и просмукване на водата, 
карстовите водоносни хоризонти са изключително уязвими от замърсяване в сравнение с 
други водоносни хоризонти. Липсата на по-дебел слой почва или утайка и растителна 
покривка, предотвратява разграждането на замърсителите химически, биологично или 
физически в процеса на просмукване. По-важните карстови извори обикновено имат голяма 
водосборна зона и високите скорости на потока на подпочвените води не могат да 
гарантират достатъчно разлагане на замърсителите. Освен това, по-голямото разстояние от 
водоизточника не означава непременно по-малка опасност от замърсяване. В анаеробни 
условия бързият поток намалява възможността за биоразграждане. 
В резултат капацитетът за самоочистване на подземните води в карста е много нисък и 
ограничен до значителна степен. Следователно карстовите водоизточници трябва да бъдат 
управлявани по подходящ и внимателен начин (Ravbar 2007). 
Много национални разпоредби относно опазването на подземните води се основават на 
различни критерии за разграничаване на водо-защитните зони (Van Waegeningh 1985, Cività 
2008, Goldscheider 2010).  
В това отношение Европейският съюз е добър пример, тъй като предписва общи насоки за 
страните членки в различни области на законодателството. В областта на политиките, 
свързани с водата, Рамковата директива за водите (WFD, 2000/60 / EC) и Директивата за 
подземните води (GWD 2006/118 / EC) регламентират опазването на водите и използването 
на регионален подход за научни изследвания, мерки за прилагане и мониторинг на 
условията в областта на управлението на водите. Въпреки това в различните европейски 
страни се прилагат различни разпоредби за защита на източниците на питейна вода. 
Правилата се различават главно по отношение на времето за пътуване на подземните води 
до водоизточниците.  
Много от съществуващите политики имат недостатъци и не са напълно подходящи за 
опазване на водните източници в карста. Освен това всяка страна създава свои собствени 
политики за опазване на околната среда, така че има много национални разпоредби относно 
опазването на подземните води, които се основават на различни критерии за определяне на 
водозащитните зони. Този индивидуален подход към законодателството в областта на 
опазването на водните източници, чиито водосборни зони се простират през държавните 
граници, е проблем по различни причини. 
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Тъй като карстовите водоносни хоризонти обикновено покриват огромни площи (до 
няколкостотин км2) и са разпространени по целия свят, те често се простират през 
политическите граници. Само в Европа, където карбонатната скала представлява 35% от 
земната повърхност (Zwahlen 2004), карст се среща в почти всяка страна, а карстовите водни 
ресурси са стратегически природни ресурси на редица държави. Поради разнообразните 
подходи, използвани за определяне на водозащитни зони, методите за опазване на отделните 
водни ресурси не са пряко сравними. Следователно в различни страни произтичащите от 
това мерки за защита по отношение на конкретни посегателства могат да бъдат различни и 
да предявяват различни изисквания. Това може да създаде проблеми при планирането на 
посегателства като пътни и железопътни маршрути, които се простират през държавните 
граници. 
Поради гореописаните специални характеристики на подземния воден поток в карста 
различни видове земеползване, териториално планиране и законодателство за опазване на 
околната среда от различните страни на границата могат да представляват пречка за 
устойчивото управление на водните ресурси. Следователно тяхната цялостна защита е от 
първостепенно значение. Изпълнението на тази задача обаче обикновено завършва на 
междудържавни граници, което често се отразява в лошото качество на много водни 
източници. Тъй като опазването на водните ресурси винаги е само под юрисдикцията на 
страната, където се намира източникът, резултатът често е недостатъчната защита и 
управление на източника и неговия водосбор. 
 
СЛОВЕНИЯ 
В Словения обширните карстови области на Алпите и Динарите се простират в съседни 
страни и захранват важни извори от двете страни на границата. Неправилната защита на 
водните ресурси се отразява в недостатъчната защита и съответно лошото качество на 
изворите. Един пример за такава лоша практика е водосборната зона на извора на река 
Рижана (Rižana River), която снабдява крайбрежния регион на Словения с питейна вода. 
Защитата й е недостатъчна, тъй като в частта от водосборната зона, която се намира на 
територията на съседна Хърватия, прилагането на водозащитна зона и режим не е прието 
(Kovačič 2003). Подобен случай на лоша защита може да се наблюдава в по-голямата част 
от водосборния басейн на извора на река Тимава близо до Монфалкон, Италия, който се 
намира в Словения. В района на Динарския карст, който се простира в страните от бивша 
Югославия и Албания, има няколко примера за трансгранични водоносни хоризонти (Kresic 
2009, Stevanović 2010 г.). 
В Словения демаркацията на водозащитни зони със съответните режими е регламентирана 
в Закона за водите (Официален вестник на РС, № 67/02) и Правилата за критериите за 
обозначаване на зона за защита на водите (Официален вестник на RS, №64/04), като и двете 
отговарят на европейските насоки. Вътрешната зона се определя въз основа на времето на 
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задържане и разреждане на замърсители в подземния участък от точката на входа до мястото 
на улавяне с 50-дневен изохрон за опазване на подземните води в гранулирани или напукани 
водоносни хоризонти. За опазване на водните източници в карстови водоносни зони 
защитните зони са очертани с 12-часов изохрон. 
За разлика от швейцарското или ирландското законодателство, много от националните 
актове на Словения за опазване на подземните води не отчитат в достатъчна степен 
особеностите на водния поток в карста. Такива подходи за защита не са подходящи и трябва 
да се използва алтернатива. Стратегиите за управление трябва също да вземат предвид 
наличните количества за експлоатация, които могат да причинят неприемливи въздействия 
върху околната среда, като например разработване и срутване на канали и торене (Drew and 
Hötzl, 1999). Икономическото и екологичното решение за осигуряване на адекватно 
качество и количество питейна вода обаче се основава преди всичко на икономичното 
потребление. Този въпрос също не е достатъчно решен в много от съществуващите 
национални стратегии за опазване на водите. 
Концепцията за геотуризъм е въведена в страната от началото на 90те години, като е 
определен, като предоставяне на съоръжения и услуги за превод, за да помогне на туристите 
да придобият знания и разбиране на „гео-обекти“, т.е. геоложки или геоморфологични 
обекти с призната стойност12.  
Пещерите са най-ранните туристически атракции, и една от най-ценните геотуристически 
дестинации, не само в страната, но и в света. В Словения, която е призната за „люлката на 
карстовия геотуризъм“ пещерният туризъм започва още през Средновековието, когато 
посещението на пещери е било популярно или поради любопитство, или поради религиозни 
причини (поклонения). Първата в света туристическа пещера, което означава, че е 
необходимо да се плати за входа, е пещерата Виленица (Vilenica Cave), разположена на 
платото Крас (Karst), SW Словения, за която е документирано, че е източник на доходи още 
преди 1633 г. 
Въпреки, че туризмът е преди всичко икономическа дейност, като се има предвид 
използването на пещери, фокусът на геотуризма и по този начин пещерният туризъм в 
страната е насочен към опазването на пещерната среда.  
Свързаността между подземното и повърхностното пространство прави карстовите системи 
особено уязвими и тяхната устойчивост е застрашена от увеличаване на антропогенното 
влияние. Разпознавайки този проблем се формулират насоки за опазване на пещерите и 
карста, както и подход за устойчив туризъм в защитените територии. Туристическите 
пещери са под натиск на големия брой туристи, които потенциално променят местните 
климатични и екологични условия на пещерната система. За да се гарантира приемливостта 

                                                 
12 Speleotourism in Slovenia: balancing between mass tourism and geoheritage protection, J. Tičar, N. Tomić, M. Breg Valjavec, M. Zorn, S. B. 
Marković, M. B. Gavrilov 
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на туристическото влияние върху пещерната среда, се наблюдават съответните параметри в 
туристическите пещери. Чрез оценка се оценява носещата способност за всяка отделна 
туристическа пещера.  
Следвайки европейските и глобални тенденции в по-екологичните туристически дейности, 
устойчивата парадигма и специфичните модели на управление на гео-наследството и 
геотуризма в Словения са реализирани чрез словенската стратегия за устойчив растеж. 
Управлението на пещерите е строго регламентирано в съответствие със Закона за защита на 
подземните пещери, тъй като всички пещери в Словения са определени като естествено 
наследство от национално значение и са собственост на държавата. Законът определя 
дейностите в пещерите, като най-вече очертава забранените въздействия върху пещерната 
среда. Някои разпоредби са приложени и за туристически дейности, поради търговското 
използване и адаптиране на проходите на туристическите пещери. 
Добрите икономически (например промоционални дейности) и също така неправилни 
практики (напр. въздействието на туристическите пътеки върху пещерната среда, 
качеството на обслужването на водачите) могат да бъдат разпознати чрез годишната честота 
на посетителите сред словенските туристически пещери, и съответно годишен доход.  
Въз основа на данните от годишните отчети за 2016 г. Пещерата Постойна (Postojna Cave), 
най-голямата туристическа атракция в Словения, е посетена от 689 608 туристи, докато 
Пещерите Шкозан (Škocjan Caves), единствената пещерна система в Словения, която е под 
егидата на ЮНЕСКО, има над 145 000 регистрирани посетители.  
В пещерата Постойна (Postojna Cave) преобладава икономическият модел, докато Пещерите 
Шкозан (Škocjan Caves) са по-ориентирани към опазване на околната среда, тъй като от 1986 
г. са обект на световното наследство на ЮНЕСКО. 
Още през 19 век туристическите пещери в Словения (по онова време в Хабсбургската 
монархия) са на върха на световните дестинации за пещерен туризъм с най-модерно 
технологично оборудване (напр. електрическо осветление и подземен влак в случая с 
Постойна пещера), развита промоция и ефективен маркетинг. Независимо от това, 
прегледът на словенския пещерен туризъм показва, че някои по-малки туристически пещери 
не представляват такъв интерес за туристите, както са били в миналото. Това означава, че за 
успешното развитие на геотуризма в пещерите са необходими не само естествената красота, 
естетическата или научната роля, а и управленски и икономически ориентиран подход.  
Дестинациите за геотуризъм, преминават през много разнообразни процеси на развитие, 
като причината за това е влиянието на много разнородни фактори. Според M-GAM 
пещерните туристи в Словения са по-„чисти“ от „общите“ геотуристи, тъй като придават 
много по-малко значение на реализираните от човека ценности, като повече ценят 
естествените природни красоти и феномени на гео-обекта. Те предпочитат гео-обектите без 
съществена туристическа инфраструктура (само основна) и обръщат повече внимание на 
защитата на тези обекти. Като се има предвид броят на посетителите, разработените за 
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туристическа инфраструктура и особено висока научна и световна стойност на 
геохемическото наследство (например ЮНЕСКО), добрата практика на Пещерите Шкозан 
(Škocjan Caves), които се управляват в рамките на регионален парк, който включва много 
карстови гео-обекти, трябва да се предава и на други пещери, особено на тези, които 
понастоящем се управляват от местни пещерни общества или местни туристически 
дружества, и трябва да бъдат включени в по-широк географски район и/или дестинация, 
например, защитена зона, крайбрежна дестинация, геопарк. 
Вътрешният словенски кодекс съдържа строги разпоредби и ясни насоки за посетителите, 
като се основава на самоосъзнаването и уважението към богатствата на подземния свят.  
Например, нямате право да внасяте никакви изкуствени материали в пещера или да 
премахвате каквото и да било от нея, някои дейности са забранени (строеж, копаене, 
сондиране) и се прилагат общи ограничения, които обикновено са в сила в защитените зони. 
Изключения са възможни за научноизследователска дейност.  
Санкциите за нарушаване на правилата за поведение са тежки, от 400 EUR до 120 000 EUR, 
а в изключителни случаи за пълно унищожаване до 380 000 EUR. Тези санкции се прилагат 
за отделни нарушители; санкциите за юридическите лица и др. подобни на тях са дори по-
високи (например туристическа агенция, организираща незаконно пътуване в пещера). 
Законът за опазване на пещерите определя и „изследванията“, като посещение в пещера, 
включващо всякакъв вид техника, освен обикновен челник. Например, ако носите въже, 
стълба, лопата или костюм от неопрен, вашето посещение се счита за „проучване“. За 
извършване на проучвания трябва да притежавате свидетелство, озаглавено „квалификация 
за автономна работа в пещери“, познато разговорно от пещерняците като „пещерна 
шофьорска книжка“. По принцип, ако влезете в пещера само с челник, нямате нужда от 
лиценз, но ако носите допълнително оборудване, притежаването на лиценз, е задължително. 
Лицензът се издава от Агенцията по околна среда на Република Словения. Чуждестранните 
граждани (ЕС и извън ЕС) могат да получат лиценз, като подадат заявление до Агенцията, 
заедно с приложените необходими копия и заявления. Обработката на заявленията трае 
около един месец от подаването, но след като получаването на лиценз, той е постоянен. 
Технически лицензът е по-скоро диплома, отколкото разрешително, така че не е нужно да 
се носи в пещерата, но се препоръчва да се съхранява копие на документа, което се показва 
при поискване. Проверяващите нямат практика да изискват оригиналният лиценз, но 
проверяват достоверността му в националната база данни.  
Извършването на изследователски дейности в пещера без лиценз е наказуемо и се наказва с 
глоба от 200 до 1 200 EUR.  
Лицензът не предоставя автоматичен достъп до всички пещери, като приблизително около 
200 пещери имат допълнителни нива на защита. Важно е предварително да се провери 
местното ниво на състоянието на защита на пещерата, планувана за пощесение. В някои 
случаи пещерата може да бъде или заключена, да има охрана (често осъществявана от 
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местни пещерни клубове), да бъде само сезонно достъпна (например затворена по време на 
хибернация на прилепи) или напълно недостъпна.  
Освен това някои от пещерите имат специална защита и на общинско ниво, както и тези, 
разположени в природен резерват, и са подчинени на допълнителни правила.  
Законът изисква също така резултатите от проведените пещерни проучвания да бъдат 
представени на JZS или Карстовия изследователски институт на Научноизследователския 
център на Академията за науки и изкуства на Словения. Това се отнася за доклади за нови 
констатации и проучвания (обикновено нови пещери или новооткрити галерии на вече 
известни пещери). Ако не са установени нови открития, необходимостта от докладване 
отпада.  
Съществува дълготрайно сътрудничество между Спелеоложка асоциация на Словения и 
Карстовия изследователски институт, където тези доклади и проучвания се обменят взаимно 
в рамките на система, наречена Cave Registry. Изпращайки доклад от проучване на която и 
да е от двете институции, се изпълняват едновременно правните и етичните изисквания на 
законодателството. 
Екскурзоводските посещения на туристически пещери по определени маршрути не са обект 
на тези ограничения. Тези дейности не са нито забранени, нито специално разрешени или 
регулирани. 
Пещерното гмуркане се счита за техническо гмуркане, така че към него има допълнителни 
разпоредби и изисквания, регламентирани в Закона за защита от удавяне и уточнени в 
Декрета за критериите за гмуркане. За чужденци всеки технически водолаз трябва да бъде 
придружен от един словенец, който притежава адекватни сертификати. Следва да се 
притежават адекватни сертификати за гмуркане в пещерата и застраховка живот. Всяко 
пещерно гмуркане трябва да бъде обявено в местното полицейско управление. 
Международният съюз по спелеология (UIS, www.uis-speleo.org) приема „Етичен кодекс за 
проучване на пещери и наука в чужди страни“, който е достъпен онлайн. Основно изискване 
е да се общува с местни пещерняци. Това важи преди самото посещение (за планиране, 
придобиване на разрешителни и т.н.), по време на посещението и след посещението 
(попълване на доклади). Пещерата в чужда държава заедно с местните пещерняци 
изключително много облагодетелства и двете страни. Не се разчита на съмнителни 
контакти, не-пещерни организации (напр. Туристически агенции) или пещерняци на 
свободна практика. Въпреки че действат добросъвестно, вярвайки, че имат местен контакт, 
е имало случаи на чуждестранни пещерняци, които са посещавали пещери, без знанието на 
някой от официалните пещерни клубове.  
Една от най-забележителните черти на словенският пещерен модел е регистърът на 
пещерите (Kataster jam). Това е национална база данни, която обединява подробности, 
доклади и проучвания на всички известни пещери в Словения. В момента тя съдържа около 
70 000 страници документи. 
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Всяка изследователска работа, включваща откриването на нови пещери, нови открития в 
стари пещери, фотография и измервания, се отчита в стандартен формат и се подава в 
регистъра. Той е свободно достъпен за всички словенски пещерняци, но не и за широка 
употреба. Типичното посещение на пещера започва с позоваване на Регистъра на пещерите, 
за да се разбере какво вече е открито и регистрирано. 
След посещението на пещерата се очаква да се направи доклад, описващ откритията. 
Чуждестранните пещерняци нямат директен достъп до регистъра на пещерите, но може да 
получат информация чрез контакта със словенски пещерни клубове.  
Повече информация за регистъра на пещерата е достъпна онлайн (http://jamarska-
zveza.si/post/0/cave-registry-information).  
Цялата документация на Регистъра на пещерата се споделя с Карстовия изследователски 
институт. С изпращането на доклада в регистъра на пещерите се изпълнява автоматично и 
законодателното изискване за докладване на открития. 
С изключение на най-важните пещери, практическа информация за посещение на пещера по 
принцип не е налична. Местният контакт помага за намирането на следните отговори на 
въпроси, относно пещерата/ите, предвидена/и за посещение: 

• Необходими ли са допълнителни разрешителни?  
• Трябва ли да се кандидатства?  
• Пред кого?  
• Има ли някакви препятствия, свързани със сезона, като високо водно ниво, заледени 

входове, затваряне на защита от прилеп и т.н.?  
• Какъв вид оборудване е необходимо?  
• Как да намерите входа на пещерата: правилните координати ли са?  
• Проходими ли са пътищата за пътническо превозно средство?  
• Допускат ли се външни посещения?  
• Познаване на пещерата: 

o къде са котвите, колко въже е необходимо?  
o Кои са опасните места, които трябва да се избягват?  
o Къде е пасаж (лесен за преминаване)?  
o В момента пещерата се изследва?  

 
Неприемливо е да се използва нечие въже, без да питате собственика. Трябва предварително 
да се информира отговорно лице за плановете за посещение, т.е. коя пещера ще предвижда 
да се посети (и възможни алтернативи), предвиденото време за връщане и кога да бъдат 
предупредени спасителните служби, при неуспех от връщане до определеното време.  
В Словения е приет и така нареченият, контролен списък за посещение в пещера, който 
включва следните практични правила и норми: 
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• Уважавайте „Етичния кодекс за проучване на пещери и науката в чужди страни“, 
приет от Международния съюз по спелеология; 

• Необходимо е да притежавате лиценз, озаглавен „Способност за самовъзпитание“ 
(Usposobljenost za samostojno jamarsko), издаден от Агенцията по околната среда на 
Република Словения (лицензът е безплатен и е постоянен, след еднократното му 
получаване). Извършването на научноизследователски дейности в пещера без лиценз 
подлежи на глоба в размер на 1 200 EUR; 

• Общувайте с местни пещерни (или JZS) клубове. Желателно е изследванията да се 
извършва заедно с местни пещерняци или пещерняци, които вече изследват 
определената пещерна система; 

• Използвайте само безопасно, надеждно и адекватно оборудване, докато изследвате 
под земята. Влизайте в пещерата само ако притежавате адекватни знания за карст, 
спелеология и пещерни техники;  

• Преди да влезете в пещерата, съобщите плана си на местните пещерняци или по 
телефона - наберете 112 - в центъра за уведомяване на RS. След като приключите, 
докладвате на телефон 112 - център за уведомяване - че дейността е приключила; 

• Когато посещавате и изследвате пещера, уверете се, че не повреждате пещерните 
образувания и пещерната фауна. Опитайте всичко възможно да не оставяте следи в 
пещерата. Не са разрешени повреди или отстраняване на пещерни геоложки 
образувания; 

• Оставете пещерата, както сте я намерили. Не е разрешено маркиране на маршрута, 
включително използването на низ за маркиране на маршрути. Можете да използвате 
само пещерни маркировки, които можете да вземете със себе си на излизане; 

• Когато ходите на често посещавани пещери се придържайте към съществуващите 
пътеки; 

• Правилно документирайте пещерата, която проучвате (измерете, начертайте план, 
попълнете доклад, снимка) и представете документация в Регистъра на пещерите 
(JZS), Карстов изследователски институт на Научноизследователския център на 
Словенската академия на науките и изкуствата или на местен пещерни клубове; 

• Проби от пещерна фауна и флора могат да се събират и/или изнасят само с 
предварително съгласие. Съгласието/лицензът се издава от Агенцията по околната 
среда на Република Словения (ARSO). Точките за извличане на проби трябва да 
бъдат правилно маркирани; 

• За да се избегне дублиране на проби, всички изследвания и проби трябва да бъдат 
достъпни, а резултатите от изследванията да се публикуват в списания; 

• Продажбата на пещерни образци и елементи е забранена; 

http://www.speleo-bg.org/
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• Ако откриете експлозиви или човешки останки, трябва да се обадите на телефон 112 
(център за уведомяване) или 113 (полиция); 

• В случай на злополука оказвайте първа помощ на пострадалия, доколкото е 
възможно. След това се обадете на 112 и ги уведомете: кой се обажда, кога, какво и 
в коя пещера е станало произшествието, колко на брой и колко тежко са ранените 
хората, какви са нараняванията; 

• В райони, където се прилагат специфични разпоредби (напр. Национален парк 
Триглав (TNP), Натура 2000), също следва да се спазват регионалните 
постановления; 

• Пещерното гмуркане се счита за техническо гмуркане, така че следва да се 
съобразите и с допълнителните секторни разпоредби по този въпрос. 

 
Съгласно член 16, пета алинея и за прилагането на член 15, четвърти, седми и девети 
параграф от Закона за защита на подземните пещери (Официален вестник на RS, № 2/04 и 
61/06 - ZDru-1), министърът на околната среда и пространственото планиране приема 
Правилник за квалификация за независима пещерна експлоатация, като същият е представен 
като приложение към настоящият доклад. Докладът е представен в оригинален вариант на 
извършеният от PIS (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6519) превод на 
български език. 
 
ХЪРВАТИЯ 
Конституцията е правният акт с най-висок правен статут в страната. 
Международни споразумения - в съответствие с Конституцията, Закона за международното 
право, Президентът на Република Хърватия. Международните споразумения, сключени в 
съответствие с Конституцията, проверени от хърватския парламент и след това публикувани 
съгласно закона. 
Законите (zakoni) са законови правни актове, приети от хърватския парламент в 
съответствие с процедурата, определена в Конституцията и публикувани в „Държавен 
вестник“ и като цяло влизат в сила на осмия ден след публикуването им.  
Подзаконовите нормативни актове (podzakonski akti) са правни актове, приети от 
публичните органи. По отношение на правния статут, след Конституцията и закона, те се 
приемат съгласно специално разрешение, включено във висшата правна норма. 
Подзаконовите нормативни актове включват правителствени постановления, министерски 
правила, решения и разпореждания. Решения на Конституционния съд относно 
Конституцията и закона. 

http://www.speleo-bg.org/
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В допълнение на вече изложеното към предходния раздел, където е разгледан подробно 
хърватският модел за опазване и управление на пещерите, може да се допълнят и следните 
данни и разяснения. 
Карстовото подземие и богатата му фауна са сред основните ценности на Хърватия с 
трайното си въздействие върху планинските райони. Защитата на пещерите е сложен 
проблем: подземният свят е до голяма степен неизследван, труден за достъп и значението 
му все още не се оценява адекватно в образователната система на страната. Секторното 
законодателство може да се приеме, че все още не е пълно и притежава противоречиви 
елементи, което допълнително усложнява опазването на пещерите. Следователно 
различните дългосрочни цели за опазване на карста и пещерите, предотвратяване на 
разрушаването на местообитанията и замърсяването на подземните води налагат 
предприемането на различни и добре планирани усилия и мерки. 
Най-често срещаните в пещерите са битовите и строителни отпадъци, както и едрогабаритни 
такива, като автомобили, перални машини, печки13. Специфичен проблем при изхвърлените 
в пещерите отпадъци са и животинските останки (отпадъци от кланици/месарници, добитък, 
дивеч и домашни любимци), които представляват заплаха от микробиологично замърсяване 
на подземните води. Срещат се и взривни устройства от Първата световна война, които са и 
източник на замърсяване с тежки метали. От 2015 г. насам, в сътрудничество с различни 
държави и неправителственият сектор са почистени 32 кубически метра отпадъци, като се 
оказва постоянно съдействие на Министерството на вътрешните работи при отстраняването 
на експлозивни устройства от пещерите.  
Спелеолозите в страната са застъпници за изследване и защита на карста, които обучават 
общността чрез провеждане на редовни лекции, курсове и конгреси. Запазване на 
безопасността на питейната вода и опазване на биологичното разнообразие са от 
приоритетно значение. 
Дългосрочното опазване на пещерите в карстови планини произтича от законодателната 
защита чрез широко сътрудничество с Министерството на околната среда и енергетиката. 
Местоположенията на замърсени пещери са публикувани и от Хърватската агенция за 
околна среда и природа в специално разработена за целта информационна система 
(Bioportal, EnviPortal).  
Всички кампании за кариери се организират в сътрудничество с местните власти, като се 
работи по въпроса, това да бъде регламентирано и на национално ниво. 
В Хърватия няма специализиран нормативен акт с който се регулира опазването и/или 
управлението на пещерите и карста. Основният законодателен документ се явява Закона за 
защита на природата и подзаконовата му нормативна рамка. Със закона се регламентира 
системата за защита и пълно опазване на природата и други нейни въпроси в тази връзка. 
                                                 
13 http://www.cistopodzemlje.info 
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Закона транспонира изискванията на директиви на ЕС в правния ред на Република 
Хърватия: Директива 92/43/ЕИО относно опазването на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, (SLL 206, 22.7.1992 г.), последно изменена с Директива 2006/105/ЕО 
на Съвета за адаптиране на Директива 73/239/ЕИО, 74/557/ЕИО и 2002/83/ЕО в областта на 
околната среда, поради присъединяването на България и Румъния (ОВ L 363, 20.12.2006 г.); 
Директива 2009/147/ЕО относно защитата на дивите птици (ОВ L 20, 26 1. 2010 г.). 
За целите на закона, природата представлява цялостно биоразнообразие, ландшафтно 
разнообразие и гео-разнообразие. Природата и части от природата представляват интерес за 
Република Хърватия и се ползват от нейната специална защита. Целите и задачите на 
опазването на природата са свързани с: 

• запазване и/или възстановяване на биоразнообразието, разнообразието на ландшафта 
и гео-разнообразието в състояние на естествено равновесие и хармонизирани връзки 
с човешката дейност; 

• идентифициране и наблюдение на състоянието на природата; 
• осигуряване на система за защита на природата за нейното постоянно опазване; 
• гарантиране на устойчиво използване на природните ресурси без нанасяне на 

значителни щети на нейни части, и с възможно най-малко нарушаване на баланса на 
елементите й; 

• допринасяне за опазване на естествеността на почвата, опазване на качеството, 
количеството и наличността на водата, морето, опазване на атмосферата и 
производството на кислород и опазване на климата; 

• предотвратяване или смекчаване на неблагоприятни човешки намеси и смущения в 
природата в резултат на технологично развитие и дейности. 

 
Защитата и опазването на природата се основава на следните принципи: 

• всеки трябва да действа по такъв начин, че да допринесе за опазването на 
биоразнообразието, разнообразието на ландшафта и гео-разнообразието и за 
опазването като цяло на полезната роля на природата; 

• опазването на природата е задължение на всяко физическо и юридическо лице, и за 
тази цел те са длъжни да си сътрудничат, за избягване и предотвратяване на опасни 
действия и настъпване на щети, премахване и отстраняване на последиците от 
щетите и възстановяване на природните условия, съществували преди настъпването 
на щетите, от сериозни или непоправими щети на природата; 

• обществеността има право на свободен достъп до информация за състоянието на 
природата; 
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Опазването на природата се осъществява чрез опазване на биоразнообразието, 
разнообразието на ландшафта и опазването на всички компоненти на околната среда. 
Опазването на природата се прилага по-специално при: определяне и оценка на състоянието 
на природата; прилагане на природозащитни мерки; приемане на пространствени планове 
въз основа на специални разпоредби и планове за управление на природните ресурси в 
дейностите по добив, енергетика, транспорт, селско стопанство, горско стопанство, лов, 
рибарство, управление на водите и други дейности, засягащи природата; изготвяне на 
доклади за състоянието на природата и прилагането на стратегии, програми и други 
документи, предвидени в този закон; обявяване на защитени природни територии; създаване 
на система за управление на природата и защитени природни територии; свързване и 
хармонизиране на националната система с международната система за защита на природата; 
насърчаване на научната и професионална работа в областта на опазването на природата; 
информиране на обществеността за състоянието на природата и общественото участие и при 
вземане на решение за опазване на природата - чрез насърчаване на опазването на природата 
и развиване на осведоменост за необходимостта от опазване на природата чрез образование. 
При планирането и озеленяването, както и при планирането и използването на природните 
ресурси, опазването на значими и характерни особености на ландшафта, които въз основа 
на линейната си или непрекъсната структура, или като функция са от съществено значение 
за миграцията, разпространението и генетичния обмен на диви видове.  
Защита на ландшафта е планиране и прилагане на мерки за предотвратяване на нежелани 
промени, нарушаване или унищожаване на значими и характерни особености на ландшафта, 
включително тези, които по силата на линейната си и непрекъсната структура на функциите 
са от съществено значение за миграцията, разпространението и генетичния обмен на видове, 
тяхното разнообразие, изключителност и културни ценности и осигуряване на устойчиви 
многофункционални и/или традиционни приложения. 
Защитата на ландшафта се основава на класификацията по техните естествени и/или 
създадени особености в ландшафтни типове чрез тестване на взаимосвързаната и 
многофункционална зелена/ландшафтна инфраструктура на местно, регионално и 
национално ниво.  
Опазването на ландшафтите се осъществява чрез интегрирането им в процедурите за 
изготвяне на документи за физическо планиране и планове за управление на природните 
ресурси. 
В закона карста е дефинират, като уникален тип релеф със специални хидрогеоложки и 
геоморфологични особености, който се развива в скали с добра разтворимост с развита 
вторична порьозност, с характерна повърхност (склонове, сондажи, заливи, карстови полета 
и др.) и подземни форми (пещери и каверни). 
Страните от Динарския карстов регион, в т.ч. и Хърватия имат много възможности за 
развитие, основани на разумното използване на карстовите райони, включително висок 

http://www.speleo-bg.org/
mailto:bfs@speleo-bg.org


   
 

 
Повишаване на гражданското участие в 
процесите на формулиране, изпълнение и 
мониторинг на политики и законодателство 
в сектор спелеология 

Българска федерация по спелеология 
бул. „Васил Левски“ № 75, 1040 София 
www.speleo-bg.org   bfs@speleo-bg.org 
СГС по Ф.Д. № 27398 / 1993, ЕИК: 121805883 

Страница  
98 | 160 

 

туристически потенциал. Туризмът в страната се явява един от основните източници на 
икономически растеж, поради което сектора се развива чрез опазване на природните 
забележителности и компоненти на околната среда. Карстовата зона се оценява, като 
специфична стойност или „самостоятелен природен елемент“, защитена и опазвана от 
антропогенно въздействие и свръх експлоатация. Карстовите райони в страната се явяват 
специфични „основи” за живот, не само за местното население в карстовите райони, но и за 
останалото население на страната. На национално ниво естествената среда се приема за 
уникален комплексен ресурс, който подпомага всички дейности в местни, национални, а 
също и в трансграничните райони. 
Отчитайки риска от въздействие върху карстовите системи от увеличаващият се дял на 
икономически дейности, страната се е насочила към предприемането на превантивни мерки, 
свързани с:  

• отчитане въздействието на туристопотока върху способността за само-
възстановяване на околната среда (природни паркове и национални паркове); 

• изготвяне на дългосрочни стратегии за ограничаване на посещенията на тези райони 
или местата/обекти, които зависят от карстовите райони; 

• оценка на стойността на природната среда при планирането на всякакъв вид бъдещи 
инвестиции, промени и планове в карстови райони и др. 

 
Една от законодателните цели е опазването на всички води, повърхностни и подземни, и 
включването на рестриктивни стандарти за използване на торове и пестициди. 
Икономическите стимули и доброволните програми се използват, като помощен инструмент 
за стимулиране намаляването на замърсяването, причинено от различни източници. 
Обикновено се използват най-добрите практики за управление за контрол на дифузно 
замърсяване. Практики, като насърчаване използването на оборски тор, компост, 
управление на дъждовните води, прецизно земеделие и буферни зони са често срещани. 
Такива практики не е задължително да са разработени за специалните проблеми, свързани с 
карстов терен и може да не са ефективни за защита на качеството на карстовите подземни 
води.  
Настоящите екологични и социални условия в карстовите район се определят чрез 
сравняване на показателите със стандарти. Някои стандарти са формализирани като част от 
управлението на най-добрите практики или определени в законодателството. Например 
националните и международните здравни органи са установили стандарти за приемливи 
нива на много замърсители, докато законодателството за здраве и безопасност на труда 
установява стандарти за приемливи нива на експозиция на работниците. 
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Сблъсъкът между опазването на ландшафта и експлоатацията на ресурси е разискван в 
много дискусии и действия, включително законодателството, целящи предотвратяване на 
щетите и запазване на останалите естествени характеристики на ландшафта. 
Законодателната инфраструктура е предпоставка за управление на развитието на туризма. 
Тази рамка е регламентирана в Хърватия чрез няколко специализирани закона, но също така 
и цял набор от общи разпоредби и законодателства, които се управляват и прилагат от 
различни национални управителни органи. Това са на първо място закони като: Закон за 
строителството и проектирането на околната среда, Закон за горите, Закон за опазване и 
опазване на културните блага, Закон за управление на държавната собственост, Закон за 
морската собственост и морските пристанища, Закон за туристическите и други строителни 
обекти и други. 
Въпреки наличните разпоредби в законодателството са предприети действия към 
увеличаване на функционалността на съществуващата правна рамка и между секторното 
хармонизиране на някои законодателни разпоредби, като подход за по-добро регулиране на 
необходимите процедури. 
 
ЧЕХИЯ 
Законите на Чешката република се състоят от конституционни закони, статути, констатации 
на Конституционния съд, европейски правни агенции, ратифицирани международни 
споразумения и законодателство, което включва правителствени поръчки, министерски 
известия и уведомления на други централни административни служби устав на 
регионалните власти.  
Конституционните закони са законодателството с най-висока юридическа сила, което се 
занимава с най-важните въпроси на държавата и правата на човека. Те включват 
Конституцията на Чешката република и основните права и свободи. 
С Правилниците се уреждат правните разпоредби, регламентиращи правата на публичните 
органи.  
Уставът е подчинен на разпоредбите за прилагане и на Конституцията, конституционните 
закони и международните договори. 
Правителствени поръчки представляват прилагането на разпоредби на законодателните 
актове. За да приложи един акт, правителството може да издаде заповед в обхвата на акта, 
без изрично разрешение, присъстващо в самия акт.  
Министерски известия и уведомления на други централни администрации урегулират 
прилагането на разпоредбите на актовете, издадени от органите на централната 
администрация (например министерство), изрично упълномощени за тази цел с акта. 
Констатации на Конституционния съд за отмяна на законодателството или части от него. 
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Международните договори са част от процедурата по регулиране, ако: (1) е ратифицирана 
от Парламента (2) те са валидни (3) Чешката република е обвързана от тях и (4) са 
публикувани в сборника от международни договори. 
Законодателството на Чешката република и международните споразумения се публикуват в 
следните официални списания: Sbírka zákonů (Колекция от закони); Sbírka mezinárodních 
smluv (Сборник на международните договори); Věstníky právních předpisů krajů (Областни 
списания на устава) и Věstník právních předpisů hlavního města Prahy (Списание на устава на 
Прага); Úřední desky obecních úřadů (Общински табла на общините). 
Чешките власти публикуват информация за обвързващото законодателство в следните 
информационни системи: 

• Приложение „Sbírka zákonů“; достъп до колекцията от закони и до колекцията на 
международните договори - http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ (връзката е външна, 
само на чешки език, някои данни за сайта на английски); 

• „Portál veřejné správy“ (Национален портал за публична администрация) - раздел 
„Vyhledávání v zákonech“ (секция за търсене) http://portal.gov.cz/portal/obcan/ 
(връзката е външна, само на чешки език). 

 
В информационните масиви е позволено търсене по име, номер, номера на изданието на 
колекцията, и с помощта на пълно текстово търсене (ключовите думи трябва да бъдат 
въведени на чешки). Текстовете са достъпни само на чешки. 
Текстовете, достъпни чрез горе споменатите онлайн ресурси, не са обвързващи. 
Единствените правно обвързващи версии са хартиените версии, които са заменени от 
електронна система („e-Sbírka“). 
В допълнение на вече изложеното към предходния раздел, където е разгледан подробно 
чешкият модел за опазване и управление на пещерите, може да се допълнят и следните 
данни и разяснения. 
Основният закон №114/1992 за опазване на природата и ландшафта, Закона за 
строителството, Закона за опазване на паметниците и Указ № 667/2004, определящи 
съдържанието и обхвата на пещерната документация, открити по време на добив на 
минерални ресурси или по време на геоложки дейности съгласно раздел 10, параграф 5 от 
Закон №114/1992. 
Закона за строителството урежда, по отношение на градоустройството и планирането на 
градовете, по-специално целите и задачите на градоустройството, системата на органите за 
планиране на градовете, инструментите за градоустройство, оценката на въздействието 
върху устойчиво развитие на територията, вземане на решения в района, възможности за 
консолидиране на процедурите съгласно този закон, с процедури за оценка на въздействието 
върху околната среда, условия за строителство, благоустройство на земята и подготовка на 
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обществена инфраструктура, записи за планираща дейност и изисквания за квалификация 
за планираща дейност. Този закон урежда въпросите на строителния кодекс, по-специално 
разрешението на сградите и техните промени, озеленяване и съоръжения, използването и 
премахването на конструкции, надзора и специалните правомощия на строителните служби, 
позицията и разрешението на упълномощени инспектори, система за изграждане на офиси, 
задължения и отговорности на хората в рамките на подготовката и реализацията на 
структури.  
В допълнение законът урежда условията за проектиране на дейности и структури за 
изпълнение, общи условия за строителство, цел на отчуждаване, влизане в основания и в 
структури, защита на публичните приоритети и някои други въпроси, свързани с предмета 
от това законодателство. 
Съгласно този закон се счита за възложител на съответната общинска служба, регионална 
служба, Министерство на регионалното развитие или Министерство на отбраната, което 
набавя материали за планиране, проектна документация, ограничаване на разработената 
зона или политика за пространствено развитие; строителен предприемач лицето, 
упълномощено да извършва строително-монтажните работи като предмет на дейност 
съгласно специални разпоредби; предприемач на лицето, което кандидатства за издаване на 
разрешение за строеж или за реализация на сградата, озеленяване или съоръжение както и 
техния правоприемник и по-нататък лицето, което реализира структурата, озеленяването 
или съоръженията, ако не се отнася до изпълнителя на сгради, осъществяващ структурата в 
рамките на предприемаческата им дейност; като строител се счита също инвеститорът или 
поръчващият строежа; строителен надзор експертният надзор на реализацията на 
строителството чрез самопомощ от лице, което има университетско образование по 
строителство или архитектурна специализация; или общи изисквания за изграждането на 
общи изисквания за използване на площта и технически изисквания за конструкциите, 
определени от инструментите за прилагане на устава и общи технически изисквания, 
осигуряващи използването на конструкции от лица в напреднала възраст, бременни жени, 
лица, придружаващи дете в детска количка, дете под три години или евентуално от хора с 
умствени увреждания или лица с ограничени възможности за физически упражнения или 
ориентация, определени от нормативни инструменти за изпълнение обозначен като „без 
ограничителен начин на използване на структурата“. 
Закона урежда и задължението за отчитане и регламентиране на строителните и/или 
инвестиционни дейности в пещерите, ако те са открити по време на дейности, извършвани 
по Закона за застрояване (т.е. по време на подготовката или изпълнението на строителството 
и др.). Този въпрос е уреден в цял раздел (Раздел IV ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ИНТЕРЕСИ И СИНЕРГИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ). 
Ако по време на процедурата по закона за строителството или във връзка с него се установят 
непредвидени находки на културно ценни предмети, подробности за сграда или защитени 
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природни части или археологически находки, строителят незабавно уведомява за находката 
органа на сградата и органа, отговорен за опазване на паметника или за защита на природата. 
В същото време той следва да вземе необходимите мерки, за да гарантира, че находката не 
е повредена или унищожена, като прекъсне работата на мястото на находката. Строителят 
може да делегира това задължение на строителен предприемач или на лице, осигуряващо 
подготовката на строежа или друга работа, съгласно този закон.  
Строителният орган, съгласувано със съответния компетентен орган, определя условията за 
защита интересите на държавната грижа за паметниците и опазването на природата и 
ландшафта или взема решение за прекъсване на работата.  
Наличието на опасност от забавяне, съгласно условията, определените от строителния 
орган, не са достатъчни основания за продължаване на работата. Държавният орган за 
опазване на паметниците или природозащитният орган може в рамките на 5 работни дни от 
уведомяването за констатацията да определи мерки за защита на находката и да реши да 
прекрати работата на обекта. В такъв случай строителят може да продължи работата само с 
писменото съгласие на органа, спрял работата. Копие от решението и съгласието се изпраща 
на компетентния строителен орган. 
Въз основа на уведомление за направената констатация, строителният орган може, в 
съгласие с органа за опазване на паметници или природозащитен орган, да промени 
разрешението за строеж, издадено в обществен интерес. 
Въз основа на предложение на органа за опазване на паметниците или Института по 
археология на Академията на науките на Чешката република, Министерството на културата 
може да реши, че това е находка с изключително значение, и да го обяви за паметник на 
културата. Копие от решението се изпраща на компетентния строителен орган. 
Въз основа на това решение, строителният орган може, съгласувано с Министерството на 
културата, да промени или анулира разрешение за строеж, издадено в обществен интерес. 
Строителят може да поиска обезщетение за разходите, направени в резултат на съответната 
процедура от държавния орган за грижа за паметниците или природозащитата или от 
Министерството на културата, в рамките на 6 месеца от датата, на която решението за 
възникване на тези разходи стане окончателно. В противен случай искът за тяхната замяна 
се приема за изтекъл, и съответно неоснователен. 
Правната защита на пещерите е уредена и в Закон № 114/1992 Coll. за защита на природата 
и ландшафта. Пещерите в Чешката република са дефинирани, като подземни пространства, 
създадени от действието на природни сили, включително тяхното съдържание и природни 
явления в тях. Със закона се забранява разрушаването, повреждането или модифицирането 
на пещерите, или промяната по друг начин, която води до промяна в запазеното им 
състояние. Изключение от тази забрана може да бъде предоставено от природозащитния 
орган само в случаите, когато това е в интерес на опазването на пещерата или когато друг 
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обществен интерес, защитен от този или друг закон, значително надвишава интереса към 
опазването на пещерите. 
За проучване на пещерата се изисква разрешение на органа за защита на природата. Не се 
изисква разрешение от лица, упълномощени от органа за защита на природата да извършват 
мониторинг или инвентаризация, както и лица, служители на държавната администрация, 
полиция, лица, изпълняващи задачи на държавната отбрана, и лица, участващи във 
ветеринарномедицинска помощ, спешни служби или управление на водни пътища. 
Природните явления на повърхността (като карстови, пукнатини, извори на карстови води 
и др.), свързани с пещерите, се ползват със същата защита, като самите пещери. 
Лицето, упълномощено да проучва, или лицето, извършващо геоложки дейности, е длъжно 
да уведоми органа за опазване на природата незабавно за откриването на пещера по време 
на добив на минерални ресурси или по време на извършване на геоложки работи.  
Лицето, упълномощено да извършва минни проучвания и разработки, също е длъжно да 
спре дейностите, които биха могли да повредят идентифицираната пещера, и да предостави 
документация за пещерата за своя сметка, за необходимия период от време, освен ако 
безопасността и здравето при работа не са застрашени. Лицето изпраща документацията на 
природозащитния орган. Съдържанието и обхватът на документацията се определят от 
министерството на околната среда с указ.  
Собствениците на незастроена земя, разположена извън жилищните единици на 
територията на национални паркове, национални природни резервати, национални 
природни паметници и собственици на земи, свързани с пещерите, са задължени, в случай 
на предвидената им продажба, да предложат тези земи преференциално за закупуване на 
природозащитния орган. Ако природозащитният орган не изрази обвързващ интерес към 
земята в рамките на 60 дни от получаване на офертата за земя, собствениците могат да 
направят предвидената продажба. Пещерите не са част от земята и не са обект на 
собственост. 
Регионалните власти в административния им район, освен ако не е територията на 
национален парк или защитена ландшафтна зона или друга защитен зона, предоставят 
освобождавания от забраните, предвидени за пещерите и издават разрешения за пещерни 
дейности. 
Администрациите на националните паркове и защитените ландшафтни зони разрешават 
освобождаване от забраните, предвидени за пещерите и издават разрешения за дейности в 
пещерите. 
В случай на минни дейности в района на добив на изключителни находища на полезни 
изкопаеми, горепосочените задължения могат да се прилагат само в съгласие с лице, 
упълномощено да извършва минни дейности, съгласно специален регламент. 
В допълнение към гореспоменатите мерки за опазване на пещерите, управлението на 
пещерата също е предмет на специфични случаи на разпоредби, свързани със защитата на 
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палеонтоложките находки (много често срещани в пещерите), разпоредби за опазване на 
полезни изкопаеми, разпоредби за специално защитени територии (част трета от закона), 
разпоредби за защита на обекти от значение за Общността и за райони с птици (част 
четвърта от закона) и за защита на специално защитени растения и животни (част пета от 
закона). 
Откривателя на палеонтоложката находка, която самият той признава, осигурява нейната 
защита срещу унищожаване, повреда или кражба и е задължен за предостави информация 
за констатираните обстоятелства за мястото на находката. Освен това той е длъжен, при 
писмено искане на природозащитния орган, да разкрие информация за направените 
констатации и да предостави достъп и документиране на находките на лица, упълномощени 
от органите за защита на природата. 
Собственикът на земята, върху която е направена палеонтоложката находка, или който 
извършва дейностите, в които е направена констатацията, позволява по искане на 
природозащитния орган лица, упълномощени от този орган да извършат допълнителните 
палеонтоложки изследвания. За период от осем дни от датата на доклада, освен ако страните 
не се договорят друго, се ограничават всякакви дейности на мястото на констатацията, които 
могат да доведат до неговото унищожаване или повреждане. След приключване на 
палеонтоложките изследвания на лицата, оторизирани от природозащитния орган, се 
разрешава, дали да се извърши професионален палеонтоложки надзор и по-нататъшна 
работа. 
Износът на палеонтоложки находки е разрешен само със съгласието на природозащитния 
орган. 
За целите на закона някои основни термини се определят, както например палеонтоложка 
находка е въпрос, който е значимо доказателство или остатък от живота в геоложкото 
минало и неговото развитие до наши дни. 
Видовете минерали, които са редки или имат научна или културна стойност, могат да бъдат 
обявени за особено защитени. 
Специално защитените минерали не се допускат да бъдат повредени или събирани на 
мястото на естественото им появяване без разрешение на органа за защита на природата. 
Министерството на околната среда определя списъка на специално защитените полезни 
изкопаеми и подробните условия за защита с общо обвързващ правен регламент. 
Може да се налагат санкции за неспазване на правилата за опазване на пещерите. 
Природозащитният орган налага глоба до 10 000 CZK физическо лице, което извърши 
престъпление, като не изпълнение на нито едно от задълженията към палеонтоложката 
находка.  
Природозащитният орган налага глоба до 20 000 CZK физическо лице, което извърши 
престъпление, като поврежда или унищожава пещера или нейната част или нарушава други 
задължения, предвидени за опазване на пещерите. 
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Природозащитният орган налага глоба до 1 000 000 CZK юридическо или физическо лице 
при извършване на стопанска дейност в нарушение, довела до: 

• поврежда или унищожава пещера или нейната част или нарушава други задължения, 
предвидени за опазване на пещерите; 

• не изпълни нито едно от задълженията за палеонтоложката констатация. 
 
Природозащитният орган налага глоба до 2 000 000 CZK на юридическо или физическо лице 
при извършване на стопанска дейност, довела до нарушение, в случай, че палеонтоложката 
находка е останала не защитена от разрушаване, повреда или кражба. 
Указ № 667/2004, определя съдържанието и обхвата на пещерната документация, открити 
по време на добив на минерални ресурси или по време на геоложки дейности, съгласно 
раздел 10, параграф 5 от Закон №114/1992 Coll. за опазване на природата и ландшафта. 
Документацията на пещерата се състои в намиране на основни идентификационни данни за 
пещерата и нейните характеристики, ориентация и фото документация или вземане на проби 
от природни елементи. 
Закон №20/1987, относно грижата за държавните паметници регулира третирането на 
пещерите, които са паметници на културата, особено и археологически обекти. 
Археологическата находка е нещо (съвкупност от неща), което е документ или остатък от 
живота и дейностите на човек от началото на неговото развитие до новото време, и като 
цяло е запазено под земята. 
Археологическа находка, която не е направена в хода на археологическите проучвания, 
трябва да бъде нотифицирана от Археологическия институт или на най-близкия музей, 
директно или чрез общината, на чиято територия е направена археологическата находка. 
Уведомяването за археологическата находка се извършва от проучвателя или лицето, 
отговорно за извършването на работата, най-късно на втория ден след археологическата 
находка или след като е узнал за археологическата находка. 
Археологическата находка и обектът трябва да бъдат оставени непроменени до проверката 
от Археологическия институт или музея, но най-малко за пет работни дни след извършване 
на уведомлението. Археологическият институт или упълномощена организация 
предприемат всички необходими мерки на място, за да спасят незабавно археологическата 
находка, по-специално преди нейното повреждане, унищожаване или кражба. 
В случай на археологическа находка, посочена в предходния параграф, търсачът има право 
на възнаграждението, осигурено от регионалния орган, до цената на материала; ако 
археологическата находка е направена от благородни метали или други ценни материали, в 
други случаи до 10% от културно-историческата стойност на археологическата находка, 
определена с експертна преценка.  
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Откривателят има право на възстановяване на необходимите разходи, направени във връзка 
с археологическата находка. Компенсацията се определя и предоставя от регионалния орган. 
Подробности за условията за предоставяне на възнаграждение и обезщетение на 
откривателя се определят с общо-обвързваща правна уредба. 
За археологически находки, които възникват във връзка с подготовка или изпълнение на 
строеж, се прилагат специални разпоредби. 
Подвижните археологически находки са собственост на региона, освен ако не са 
собственост на държавата или общината. 
Подвижните археологически находки са собственост на района, на чиято територия са 
открити, освен ако не са движими археологически находки, направени по време на 
археологически проучвания, извършени от спомагателна организация или организационна 
единица на общината, собственост на тази община, или движими археологически находки, 
направени по време на археологически изследвания, проведени от държавна организация 
или държавна организационна единица, собственост на Чешката република. 
Подвижните археологически находки, собственост на региона, се съхраняват в създадения 
от него музей. Подвижните археологически находки, собственост на общината, се 
съхраняват в музей, създаден от съответната община, или в музей, създаден от друга община 
или регион. Подвижните археологически находки, собственост на Чешката република, се 
управляват от държавни организации или организационни звена на държавата, извършили 
находката при извършване на археологически разкопки. Тези подвижни археологически 
находки се съхраняват по правило в музеи, създадени от Министерството на културата, или 
в други държавни организации или организационни звена на държавата, при условие че 
музейните колекции се съхраняват постоянно в тях. 
Районът и общината са задължени да прехвърлят подвижната археологическа находка в 
собствеността на Чешката република на цената, определена в експертен доклад, ако 
Министерството на културата поиска писмено това в рамките на 3 години от деня на 
извършване на подвижната археологическа находка. В този случай Министерството на 
културата също е длъжно да възстанови на региона или общината необходимите за това 
разходи, направени във връзка с подвижната археологическа находка, с изключение на 
възнагражденията и компенсациите, предоставени на откривателя. 
Законът за държавното опазване на паметниците регламентира, наред с другото и условията 
за разрешаване и извършване на археологически работи, изисквания за квалификация на 
работниците и институциите, които извършват такава работа, както и санкции за незаконно 
поведение.  
Пещерите с археологически находки могат да бъдат обявени от Министерството на 
културата за паметник на културата или от правителството за национален паметник на 
културата. Те могат да бъдат част от природозащитна зона или тяхната защитена зона. 
Записите за това се съхраняват в държавен списък, поддържан от Националния наследствен 
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институт, регионалните власти и общинските власти с разширени правомощия. Законът 
определя условия за опазване и използване на тези паметници, както и санкции за тяхното 
нарушаване.  
За нерегламентирани разкопки в райони с археологически находки и неизпълнение на други 
законови задължения може да бъде наложена глоба, в размер до 2 000 000 CZK. 
 
 

IV. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Въз основа на направеният детайлен анализ, идентифицираните модели за опазване и 
управление на пещерите и карста както и разгледаното приложимо секторно 
законодателство на страните членки на ЕС, и на тези, извън ЕС, позволи формулирането на 
следните, основни изводи и препоръки, систематизирани в настоящият раздел. 
През последните години, породени от работата на международни организации, като 
ЮНЕСКО, се наблюдава увеличаване на законодателството и практическата работа, 
насочена към предотвратяване на увреждане на културното и природното наследство. На 
32ата Конвенция на ЮНЕСКО, относно опазването на световното културно и природно 
наследство са направени предупреждения за рисковете, свързани с опазването на пещерите: 
„…В контекста на съвременното откриване и отваряне на пещери възникнаха сложни 
рискове, свързани с промяната на физическия, геоложкия и биологични условия за 
опазване…“ и „Изключително строго управление е необходимо, за да се гарантира 
ефективното справяне с рисковете“ (WHC-08/32.COM/24 Rev, 2009). Въпреки това, все 
още нормите не са ясно дефинирани в законодателството, относно това, какви видове мерки 
трябва да се предприемат и как трябва да се определят защитените зони на пещерите и 
техните околности. В много случаи защитата е ограничена до предотвратяване на влизане в 
пещерата, недостатъчна мярка, която често се проваля (Lera, 2009). Нещо повече, 
сложността и разнообразието на карстовата среда, затруднява създаването на универсален 
и широко приложим метод за създаване на защитени територии за пещери и заобикалящата 
ги среда, базирани само на математически и/или физични модели. Съответно всяко 
предложение трябва да обмисля идентифицирането и оценката на естествените процеси, 
които включват рискове за опазването на пещерата, и да се подхожда с разработване на 
индивидуални решения, отчитащи местните природни и антропогенни специфики. 
Задължително е отчитането и на антропогенните дейности, като строителство, 
животновъдство и земеделие, които биха могли да окажат отрицателно въздействие върху 
естествената еволюция на пещерите (Sánchez-Moral et al., 2002). Оценка на уязвимостта на 
пещерите към замърсяването, въз основа на характеристиките на физическата среда, в която 
се съдържа, може да се използва за насърчаване на управлението на земеползването, което 
е съвместимо с режима за защита и опазване на пещерата. Този подход е начална стъпка в 
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очертаването на защитните зони за пещерите и към предотвратяване на риска от 
замърсяване.  
Освен това, планът за защита и опазване на пещерите може да включва и други проучвания, 
като например анализ на геоложки рискове, по-специално по отношение на устойчивостта 
към вибрации (Sánchez al., 2007; Iriarte et al., 2010), оценка на човешкото въздействие 
използване на количествени индекси, основани на гео-морфологически характеристики 
(Jiménez- Sánchez et al., 2011) и проучване на екологичния капацитет на пещерата по 
отношение на оптималния брой посещения, допустими в туристическите пещери (Pulido-
Bosch et al., 1997; Cuevas-Gonza á lez et al., 2010).  
Концепцията за уязвимостта от замърсяване на водоносният хоризонт е дефинирана от 
много изследователи, сред тях Margat (1968) и Zaporozec (1994). Уязвимостта на 
водоносният хоризонт включва неговата чувствителност към замърсяване, като се вземат 
предвид неговите геоложки, хидрологични и хидрогеоложки характеристики, независимо 
от естеството на замърсителите и сценария на замърсяване (Zwahlen, 2004). Тази концепция 
за присъща уязвимост, предложена в европейската COST Action 620, се основава на 
концептуалния модел начален поток - цел. С помощта на този модел е възможно да се 
разграничи защитата на ресурсите и защитата на водоснабдяването. 
С оглед на гореизложеното, предлагаме следният подход при структуриране на секторното 
законодателство в България, както и извеждаме конкретни препоръки, които ще позволят 
адекватното включване в сектора на всички заинтересовани страни.  
Както предложеният законодателен модел, така и препоръките са заимствани от добрите 
практики и преодолени предизвикателства на страните, в и извън ЕС. 
 

IV.1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СЕКТОРНОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

Систематизираната по този начин информация и данни, позволяват мотивирането на 
следният подход за регулиране на секторно законодателство, разгледан в краткосрочен (до 
края на годината), средносрочен (в рамките на следващата година) и дългосрочен вариант. 
Съобразявайки се с изводите от изпълнението на първата дейност по проекта, 
стратегическите решения по развитието на сектор спелеология следва да отчитат и решат 
противоречията, заложени в следните няколко направления:  

• Неделим ресурс и разделение на инфраструктурата;  
• Спелеология, биотични и абиотични елементи и фактори;  
• Организация на приходите и разходите на посещаемите туристически пещери;  
• Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология;  
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• Необходимост от инвестиции за благоустройство и безопасност в туристическите 
пещери;  

• Охрана и опазване на не благоустроени, „диви“ пещери;  
• Създаване на ефективен пропускателен режим;  
• Мониторинг на туристическите пещери;  
• Разделението на ползи и отговорности между различните субекти в процеса на 

управление и опазване на пещерите. 
Това може да се постигне единствено чрез изградено пълноценно сътрудничество между 
администрацията, научната общност, неправителственият и граждански сектори. Само с 
активното участие на тези три ключови звена може да се изработи секторната нормативна 
рамка, която да подпомогне преодоляването на между-институционалното разделение и 
отговорности и да се създаде синхрон между закони, наредби и стратегически документи, 
както и в легалните дефиниции за сектора, така и в практическото прилагане на 
нормативната уредба.  
Разпределението на отговорностите, както и липсата на регламентирана отговорност между 
отделните институции и субекти в сектора, води до обособяване на индивидуални 
самостоятелни подсистеми от нормативни разпоредби към секторните законодателства, 
където законодателят не е предвидил обединителни механизми, които ефективно да 
осигурят единодействие. Това не е изолирано само за страната ни явление, а е по-скоро 
както видяхме представлява естествен преход към подобряване на законодателството и при 
останалите страни членки на ЕС. От разгледаните модели в различните страни е видно, че 
всяка една от тях се е сблъскала със същите или аналогични предизвикателства, като всички 
работещи модели, които са успели да ги преодолеят са базирани на активното и колегиално 
сътрудничество между заинтересованите страни (администрация, научна общност и 
неправителствен сектор). 
Пещерите, като съвкупен природен обект не следва да се разглеждат самостоятелно или 
отделено и изолирано от останалите природни системи, а като неразделно цяло, съставено 
от взаимно допълващи се елементи, като всяко изменение и/или приемане на 
специализирано законодателство следва да се съобрази с това условие.  
 
ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В КРАТКОСРОЧЕН ВАРИАНТ 
Ролята и функциите на централната администрация и второстепенните й разпоредители с 
бюджет в управлението и опазване на пещерите в действащата законодателна рамка, 
включва много дейности, като: 

• развитие, управление и надзор върху мрежата от защитени територии;  
• програми за изследване, мониторинг и възстановяване на екосистемите;  
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• възпитание и образование, както и разпространяване на информация и научни знания 
сред обществеността;  

• разработване на законодателство и политика за опазване на пещерите;  
• международни договори и споразумения, свързани с опазване и управление на 

пещерите;  
• координация и връзки между различните държавни институции и ведомства, както и 

с неправителствените организации.  
 

Понастоящем тези функции са поделени между голям брой органи, предвид широкия кръг 
дейности, които засягат биологичното разнообразие и в частност опазване на пещерите. 
Многото въпроси, свързани с административното управление на защитените територии 
заслужават специално внимание, тъй като неефективното стопанисване и управление на 
защитените територии е една от основните заплахи за биологичното разнообразие на 
България. Законодателят е осигурил възможност за прилагане на координационен модел на 
управление и опазване на пещерите, в който администрацията да се подпомага със 
специфична експертиза и професионализъм, както от научната общност, така и от НПО 
сектора, при осигуряване на публичност и възможност за изразяване на мнението на 
гражданският сектор. Слабата координация и прилагане на модела води до неговата 
неефективност и не припознаването му от заинтересованите страни, извън 
администрацията. 
Законодателният механизъм за опазване на пещерите, попадащи на територията на 
защитени зони и/или територии, също е нормативно регулиран. 
Засегнат, макар и повърхностно е въпросът с опазването на карста, както като част от 
защитените зони и/или територии, така и в закона за водите и подзаконовата нормативна 
уредба.  
Следователно може да се приеме, че съществуват нормативни разпоредби за регулиране на 
сектора и включването, както на научните среди, така и на неправителственият и 
граждански сектор в модела за опазване на пещерите, но не се използва цялостният му 
потенциал.  
В тази връзка, водени от убеждението, че по-добре да се измени модела, чрез приемане на 
съгласувани между заинтересованите страни разпоредби, отколкото да се предприемат 
действия, с които да се опита да се задоволят конкретни, изолирани очаквания и/или 
изисквания, считаме, че в краткосрочен вариант (преди окончателното приключване на 
проекта) не е необходимо изменение на съществуващото законодателство. Усилията по-
скоро следва да бъдат насочени към подобряване на комуникацията и взаимодействието 
между заинтересованите страни и активното им включване в оставащите за изпълнение 
дейности, в т.ч., както при структурирането и създаването на механизъм за обществен 
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мониторинг, публичност и обмен на информация, така и при повишаване на обществената 
осведоменост и насърчаване на гражданското участие. 
Необходимостта от изменение е обоснована единствено в случаите, когато се използва 
обединеният експертен, научен и практичен ресурс (с включването в работна група на 
представители от администрацията, научните среди и неправителственият сектор) в 
страната за цялостната защита и опазване, както на пещерите, така и на карста, елемент от 
който се явяват пещерите. 
 
 
ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СРЕДНОСРОЧЕН ВАРИАНТ 
Средносрочният вариант предоставя възможност прилагане на задължителното условие, за 
включване на всички заинтересовани страни в сектора при формулирането на конкретни 
разпоредби, които да улеснят създаване на практически приложим модел за защита, 
опазване и управление на пещерите и карста чрез обединените усилия на администрацията, 
научната общност и неправителственият (граждански) сектор. 
Географското положение на българските земи са причината страната ни да е богата на карст 
и пещери, поради което е необходимо законодателно да се регламентира тяхното опазване 
от унищожаване, стопанисване, мониторинг, както и съхраняването им като материално, 
историческо и културно-археологическо наследство.  
Системата от нормативни актове, съдържащи текстове, регламентиращи управлението 
и/или опазването на пещерите в България, позволява да се заключи по категоричен начин, 
че изцяло самостоятелно секторно законодателството не е налице. По-скоро отделни 
направления, съдържат специфични изисквания за опазване на пещерите, в качеството им 
на ареали на защитени видове и/или археологически находки и/или геоложки/хидроложки 
феномени. Тази особеност е често срещата и при прилаганите модели за опазване и 
управление в други страни членки на ЕС, както и на такива извън ЕС. 
Вземайки предвид изводите от Дейност 1 Анализи, проучвания, оценки, свързани с 
подобряване на гражданското участие – Status Quo анализ на прилаганите практики и 
дейността на отговорните институции в България в сектор спелеология на проекта, един 
от вариантите на модел за опазване на пещерите в България е приобщаването им към 
другите природни елементи, които подлежат на защита, посредством комплексна 
законодателна инициатива, която да вмени допълнителни задължения на вече изградената 
държавна административна структура. Като се вземат предвид основните компоненти и 
характеристики на пещерите, те трябва да се разглеждат като една цялостна система. 
Пещерите, като съвкупен природен обект не следва да се разглеждат самостоятелно или 
отделено и изолирано от останалите природни системи, а като неразделно цяло, съставено 
от взаимно допълващи се елементи, като вече бе разяснено.  
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Първоначалният анализ показва, че могат да се идентифицират следните закони, като 
подходящи за включване на текстове касаещи опазването на пещерите: Закон за защитените 
територии (ЗЗТ), Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), Закон за културното 
наследство (ЗКН), Закон за водите (ЗВ), Закон на опазване на околната среда (ЗООС), Закон 
за устройства на територията (ЗУТ), Закон за горите (ЗГ), Закон за подземните богатства 
(ЗПБ), Закон за туризма (ЗТ), Закон за управление на отпадъците (ЗУО).  
Ключов елемент при подготовката на секторното законодателство се явява коректното 
дефиниране на собствеността на пещерите, като съвкупни природни обекти. Решаващи ще 
бъдат текстовете, дефиниращи обхвата на собствеността на пещерите и прилежащите им 
биотични и абиотични елементи, разпределението на отговорностите между държава и 
общини, НПО и информираността и достъпа до данни на гражданският сектор, прилагането 
на ефективни контролиращи и икономически регулатори и механизми за комплексно 
развитие на сектора и изграждане на ефективни системи за мониторинг и контрол. Целта на 
предложените примерни законодателни промени (примерни, защото както бе споменато по-
горе, само с активното участие на администрацията, научната общност, неправителственият 
и граждански сектори може да се изработи подходяща законова и нормативна рамка, която 
ясно да регламентира собствеността, управлението, стопанисването, ползването и 
опазването пещерите в България и да се създаде синхрон между закони, наредби и 
стратегически документи) е пещерите да попаднат под защитата на ЗВ, ЗЗТ, ЗУТ, ЗБР, ЗКН 
и към тях да бъдат приложени специализирани мерки за управление, като елемент от 
територията на държавата. Когато пещерата е или се намира в защитена територия, при 
извършване на дейности, като научноизследователска; практикуване на пещерно дело; 
посещения с туристическа, учебна и образователна цел и здравни, спортни и културни да се 
прилага Законът за защитените територии, заповедта за обявяване на защитената територия 
и планът за нейното управление. Когато пещерата или част от нея е обявена за паметник на 
културата (например пещерите, в които има археологически обекти), при извършване на 
същите дейности да се прилагат Законът за културното наследство и нормативните актове 
по неговото прилагане. Когато пещерата е източник на водоснабдяване - да се прилагат 
Законът за водите и подзаконовите му нормативни актове. В случаите в които пещерите се 
явяват местообитание на животни и растения включени в приложенията към ЗБР, както и 
при събиране на екземпляри от защитени видове с научноизследователски цели да се 
прилага Законът за биологичното разнообразие. Като, задължително, провеждането на 
публични прояви и заснемането на филмови или видео-продукции в пещери се съгласуват с 
министъра на културата или упълномощени от него длъжностни лица, ако пещерата е 
паметник на културата; с Изпълнителна агенция по горите и/или нейни регионални органи, 
ако пещерата се намира в горския фонд, без резерватите, поддържаните резервати и 
националните паркове в него или в природни паркове, без резерватите и поддържаните 
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резервати в тях и министъра на околната среда и водите или упълномощени от него 
длъжностни лица - във всички останали случаи. 
Възможност за промяна е към глава 3 „Опазване и ползване на компонентите на околната 
среда и управление на отпадъците“ от ЗООС, като рамков закон, който определя ролята на 
институциите в опазването на околната среда и много други аспекти, като например 
събирането на информация, отнасяща се до околната среда и достъпа до нея и опазването 
на компонентите на околната среда, да се обособи нов раздел, където общо да се 
регламентира опазването, ползването и охраняването на пещерите, като неделима част от 
природното и общочовешко богатство и като обекти с особено важно значение за 
геологията, биологичното разнообразие, водоснабдяването, културно-историческото 
наследство, науката и туризма с препратка към други законови и подзаконови актове, имащи 
отношение към опазване на пещерите и карста. В допълнителните разпоредби към закона, 
следва да се регламентират термини, като: „Пещера“ (например: всяка естествено 
образувана подземна или подводна кухина независимо от природния или антропогенния 
произход на входа или изхода й); „Съставни части на пещерите“ (като например: входовете 
и изходите, пукнатините, галериите, залите, пропастите, които могат да бъдат 
постоянно или периодично сухи или частично или изцяло наводнени). Част от пещерата са и 
елементите на нейната структура - „Елементи на пещерна структура” (например: всички 
естествени образувания в пещерата: сталактитите (сталагмитите, сталактоните) във 
всички техни форми, минералите, кристалите, глинените наслаги и релефните форми по 
стените, пода и таваните и други седименти, както и палеонтоложките и 
археологическите останки, съответно културните пластове); „Пещерна 
инфраструктура” (например: всички изградени обекти и трайно закрепени съоръжения в 
пещерата, които служат или са служили за опазване или за ползване на пещерата). 
В ЗООС, следва да се регламентира охранителен режим в пещерите, съгласно който да се 
забрани: (1) замърсяването на стените, таваните или пода, на въздуха и водите в нея; (2) 
пробиването и разширяването на отвори в стените, таваните или пода на пещерата; (3) 
използването на експлозиви; (4) предизвикването на шум, който надвишава стойностите 45 
Leq (dBA); (5) предизвикването на вибрации; (6) хвърлянето и складирането на всякакви 
предмети, вещества и отпадъци; (7) паленето на огън и опушването с дим; (8) използването 
на осветление с открит пламък с изключение на ацетиленови, газови и бензинови лампи; (9) 
строителни и монтажни работи, освен в случаите, разрешени от този закон; (10) действията, 
които водят до унищожаване, повреждане и отстраняване на исторически рисунки, надписи, 
археологически и други артефакти – свидетелства за човешкия хабитат в пещерите, освен 
при провеждане на спасителни акции, когато няма друг начин за спасяване на хората; (11) 
унищожаването, повреждането или отстраняването на елементи от пещерната структура; 
(12) унищожаването, увреждането и преместването на обекти от пещерната инфраструктура 
освен при ремонт и реконструкция, по ред разрешен от този закон; (13) изнасянето от 
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пещерата на елементи от пещерната структура; (14) унищожаването, повреждането или 
изнасянето от пещерата на растения или на части от тях; (15) безпокоенето, упойването, 
улавянето, убиването, пренасянето, задържането в плен в пещерата на животните, които 
обитават пещерите постоянно или временно, през всички фази на тяхното развитие; (16) 
унищожаването, повреждането, събирането или пренасянето на гнезда или леговища на 
животни, които постоянно или временно обитават пещерите; (17) разкопаването на 
седименти, изнасянето, пренасянето, повреждането или унищожаването на палеонтоложки 
или археоложки находки; (18) хвърлянето на живи или мъртви животни или на части от тях; 
(19) засипването, запушването и разрушаването на пещерните входове; (20) поставянето на 
каквито и да са трайни надписи или знаци по стените, тавана или пода с изключение за 
целите на картографирането в разрешените от закон случай; (21) посещението с домашни 
животни освен с кучета, водачи на незрящи, и за провеждане на спасителни акции. 
Задължително следва де се забрани хвърлянето и складирането на отпадъци, палене на огън 
и опушване с дим продажбата и/или изнасянето в чужбина на елементи от пещерната 
структура. Следва да се опишат и случаите, при които се допускат изключения от 
посочените по-горе предложения за забрани. 
В закона следва да се регламентират общо и дейностите, които могат да се извършват в 
пещерите, например, като: (1) научноизследователска; (2) практикуване на пещерно дело; 
(3) посещения с туристическа, учебна и образователна цел; (4) здравни, спортни и културни; 
(6) мониторинг; (7) водоползване; (8) заснемане на филмови или видео продукции.  
Изграждането и поддържането на пещерната инфраструктура (пешеходни пътеки, 
осветление и др.) е основен проблем в стопанисването на пещерите. Той трябва да е тясно 
свързан както с осигуряване на безопасността на посетителите, така и с предотвратяване на 
някои негативни последици за пещерната среда. При изграждането на туристическата 
инфраструктура в пещерите приоритет следва да има качеството и безопасността на 
пешеходните пътеки, тяхната ширина, наклон, настилка и допълнителните ограничителни и 
обезопасяващи съоръжения (парапети, стъпала, мостове), устойчиви на високата влажност 
в пещерната среда. 
В глава ИКОНОМИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА следва да се регламентира реда за управление на пещерите и 
произтичащите от това отговорности и задължения. 
В глава СТРАТЕГИИ И ПРОГРАМИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА да се регламентират 
изисквания за изготвяне на индивидуални планове за опазване и управление, както на 
всички атракционни-пещери, така и на пещерите, попадащи под значително антропогенно 
влияние. 
Да се въведе изрично, че министърът на околната среда и водите организира и ръководи 
мониторинга на състоянието и на пещерите, като част от Националната система за 
мониторинг на околната среда, като обхватът на мониторинга да се определи от 
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Изпълнителната агенция по околна среда и да се утвърди със заповед на министъра на 
околната среда и водите, индивидуално за пещерите, в зависимост от техния статут и 
екологичен риск. Изпълнителната агенция по околна среда ежегодно да публикува 
информация за състоянието на пещерите. 
Законът за водите, регулира управлението на водите в България като неразделна част от 
природните ресурси на страната и правото на собственост над водните системи и басейни. 
Целта на закона е да осигури интегрирано управление на водите в интерес на обществото и 
за опазване на здравето на населението, както и да създаде условия за осигуряване на 
необходимите количества със съответното качество, за намаляване на замърсяването, за 
опазване на повърхностните и подземните води и водите на Черно море. В Закона за водите, 
следва да бъдат представени ясно дефиниции за „подземен воден обект“ и пещерните 
системи в карстови райони бъдат разгледани, като галерии преминаващи през различни 
пластове, които формират подземни водни обекти, като се съобразят изискванията на 
европейската секторна нормативна рамка и рамковата директива за водите. 
Законът за защитените територии, регламентира категориите защитени територии, 
процедурите за тяхното обявяване и режимите за тяхното управление. Около 40% от 
пещерите, известни като убежища на големи прилепни колонии в България, са включени в 
защитени територии: национални паркове, резервати, природни паркове, защитени 
местности и природни забележителности. Част от значимите прилепни пещери са със статут 
на природни забележителности. В повечето случаи защитният режим покрива и 
прилежащата надземна територия (горски или поземлен фонд). Законът цели опазването и 
съхраняването на защитените територии като национално и общочовешко богатство и 
достояние и като специална форма на опазване на родната природа, способстващи за 
развитието на културата и науката и за благополучието на обществото. В това отношение, 
биха могли да бъдат направени няколко свързани една с друга промени в Закона за 
защитените територии с цел, към защитата на съответната зона да бъдат добавени и 
съществуващите подземни галерии и развити екосистеми в тях. 
Собствеността на пещерите като природен обект в момента се намират в неустановена 
правна връзка, като е установено управлението на някой пещери от общините на чиято 
територия са разположени след санкция и решения на общинските съвети. Предложението 
е в ЗЗТ, да се регламентира следното: „Всички пещери, намиращи се на територията на 
Република България, са публична държавна собственост. Пещерната инфраструктура е 
публична държавна собственост“ и като такава, тя е под защита на държавата. 
Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 1 от ЗЗТ, за природни забележителности се обявяват 
характерни или забележителни обекти на неживата природа, като скални форми, скални 
разкрития с научна стойност, земни пирамиди, пещери, понори, водопади, находища на 
вкаменелости и минерали, пясъчни дюни и други, които са с изключителна стойност поради 
присъщата им рядкост, представителност, естетичност или които имат значение за науката 
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и културата. Необходима е и една допълнителна промяна, която би дала възможност 
предлагания режим за третиране на пещерите като подземни водни площи, където думата 
„пещери“ да бъде заменена с „пещерни галерии“. Това би дало възможност пещери и 
карстови райони с доказана ендемични екосистеми да бъдат защитавани и управлявани чрез 
строг режим на защита или поддържани резервати, както и плановете за управление на 
националните, природните паркове и защитените по Натура 2000 зони, да се предвиждат 
специализирани мерки за опазване на екосистемите. 
Необходимо е в ЗЗТ, да се разгледа и допълни регулацията относно класификация на 
пещерите с оглед режима за влизане в тях. В регистъра на природните забележителности за 
пещерите, който следва да се води от МОСВ (съгласно разпоредба, предвидена в чл. 44), 
следва да се посочат преди всичко следните данни: (1) идентификационен номер на 
пещерата; (2) име и синоними, ако пещерата има такива; (3) тип или типове пещера според 
международно сравнима класификация; (4) класификация на пещерата с оглед на режима на 
влизане (пещери с контролиран достъп и пещери със свободен достъп); (5) местоположение 
на пещерата (описание на достъпа); (6) местоположение на входове на пещерата според 
кадастралния план. Следва да се регламентират, пещерите с контролиран достъп, които: (1) 
са или се намират в резервати и в поддържани резервати; (2) се намират в национални 
паркове; (3) се намират в природни паркове; (4) са водоизточници: а) за питейна вода; б) за 
вода за напояване; (5) са подводни пещери; (6) са важни подземни местообитания (7) са или 
се намират в паметници на културата; (8) са разположени в държавния горски фонд; (9) са 
свързани със сигурността и отбраната на страната; (10) са благоустроени пещери. Със 
свободен достъп са пещерите извън тези посочени по-горе. Категоризирането и 
прекатегоризирането на пещерите следва да се извършват със заповед на министъра на 
околната среда и водите. В допълнение, следва да бъдат регламентирани и категориите 
пещери съобразно тяхната значимост, като например: (1) пещери с научно и културно 
значение; (2) пещери със специално значение; (3) пещери с национално значение; (4) пещери 
с регионално и/или местно значение. Научно и културно значение следва да имат пещерите, 
които са: (1) местообитания (хабитати) на животински видове, постоянно или временно 
обитаващи пещери; (2) паметници на културата или намиращи се в паметници на културата; 
(3) находища на палеонтоложки материали; (4) находища на пещерни минерали и/или с 
уникална пещерна структура. Пещери със специално значение са благоустроените пещери, 
както и тези, в които се извършват: (1) учебна и образователна дейност; (2) водоснабдяване; 
(3) дейности, свързани със сигурността и отбраната на страната; (4) туристическа или 
спортно-рекреационна дейност. 
Законът за биологичното разнообразие, регулира отношенията между субектите в сферата 
на защита и устойчиво използване на биологичното разнообразие, опазване на видове, 
местообитания, изграждането на Националната екологична мрежа, която е и част от 
общоевропейската екологична мрежа. Законът за биологичното разнообразие има своята 
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водеща роля в опазването на пещерите. Неблагоустроените пещери, както и подводни и 
частично подводните морски пещери, са местообитания, които по силата на Директива 
92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна 
са обект на опазване в защитените зони по смисъла на този закон и част от европейската 
екологична мрежа Натура 2000. Тази роля е отразена в чл. 6, ал. 1 т. 1 на закона и в 
произтичащото от нея приложение № 1(неблагоустроени пещери и подводни или частично 
подводни пещери).  
Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 3, т. 3 от ЗБР, основните елементи на ландшафта са 
също и пещери, скални венци и стени и дюни. 
Законът за устройство на територията урежда отношения, свързани с устройството на 
територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България, и 
определя ограниченията върху собствеността за целите на устройственото планиране. 
Могат да бъдат отбелязани следните правни мерки по ЗУТ, които имат по-важно значение 
в разглежданата област: установяване на специални правила, свързани с предназначението 
на защитените територии в светлината на основите на устройството на територията. Според 
основното им предназначение, териториите в страната са: урбанизирани територии 
(населени места и селищни образувания), земеделски територии, горски територии, 
защитени територии, нарушени територии за възстановяване, територии, заети от води и 
водни обекти, и територии на транспорта, като територии с предназначение земеделски, 
горски или урбанизирани територии могат да бъдат едновременно и с предназначение 
защитени територии, определени със закон (чл. 7); установяване на специални правила 
относно устройственото планиране на територията, инвестиционното проектиране и 
разрешаването на строителство (чл. 99– 156); установяване на специални правила за 
извършване на строителството (чл. 157–179). Сред тях могат да се посочат: а) задължение 
строежите да се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на 
нормативните актове за опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите 
защитени обекти и на недвижимите културни ценности (чл. 169, ал. 3, т. 1). 
Предложенията за изграждане на нов режим на управление на пещерите, като водни площи 
би придало ново значение и на формулировката на чл. 8, т. 4 от ЗУТ, според която 
конкретното предназначение на поземлените имоти се определя с подробния устройствен 
план и може да бъде: в защитени територии - за природозащита (природни резервати, 
национални паркове, природни забележителности, поддържани резервати, природни 
паркове, защитени местности, плажове, дюни, водоизточници със санитарно-охранителните 
им зони, водни площи, влажни зони, защитени крайбрежни ивици) и за опазване на обектите 
на културно-историческото наследство (археологически резервати, отделни квартали или 
поземлени имоти в населени места с културно-историческо, етнографско или архитектурно 
значение). 
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Законът за културното наследство и наредбите към него уреждат опазването и закрилата на 
културното наследство на Република България (движими и недвижими културни ценности, 
материално и нематериално културно наследство).  
Само една пещера в България има статут на защитен обект по силата на Закона за 
паметниците на културата (пещерата „Орлова чука“, общ. Две могили, област Русе). В тази 
връзка една промяна в Закона за културното наследство, изискваща археологическо 
проучване при всяко едно инвестиционно намерение или действия, засягащи целостта на 
земните пластове в българските пещери би предотвратило загубата на движими и 
недвижими културни ценности с национално и световно значение, би предотвратил и 
иманярските набези, давайки възможност на компетентните органи за реакция. Голяма роля 
биха имали и самите пещерняците, като изследователи на пещерите и които според 
регулациите на чл. 57 от закона биха могли да участват в издирване и изучаване на 
недвижими културни ценности, с изключение на археологическите, като информацията 
своевременно подадена от тях би могла да бъде основа за включването на отделни български 
пещери в Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България“, 
която се съхранява в НАИМ при БАН, НИНКН и в Министерството на културата (чл. 155 
от настоящия закон). Ако в пещерите се намират археологически останки или културни 
пластове, представляващи културно наследство, тяхната защита би следвало да се осигури 
въз основа на ЗКН. По категоричен начин, следва да бъде регламентирано, откриването и 
изследването на пещерите, пещерно дело, огледът на пещерите, контролът върху 
състоянието и възстановяването на увредените пещери, защитата на пещерите и тяхното 
използване, респективно каквато и да е дейност в тях трябва да протича така, че да окажат 
минимално въздействие върху пещерата, пещерния инвентар и пещерната флора и фауна. 
С многобройните си пещерни забележителности и обекти, България предоставя богати 
възможности за спелеотуризъм (пещерен туризъм). Ако бъдат развити по подходящ начин, 
тези възможности могат да стимулират широк интерес към опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие, като същевременно осигурят икономическа възвръщаемост на 
разходите за опазване на местно равнище. За развитието на спелеологията и пещерния 
туризъм е необходимо предприемането на редица действия и процедури. Пещерите 
представляват изключително крехка екосистема и неорганизирания и неконтролиран достъп 
до тях, би могъл да нанесе непоправими и невъзвратими щети. Относно защитата на 
пещерите е необходимо някой от тях да бъдат строго защитени, под формата на обявяване 
на природни забележителности, както и да бъде ограничен и строго регулиран достъпа.  
В закона за туризма, следва да се регламентират термини, като: „пещерен туризъм”; 
„пещерняк” (например: физическо лице, което има специална подготовка за практикуване 
на пещерно дело, познания в сектор спелеология и опазване на околната среда, което е член 
на законово учреден пещерен клуб) ; „пещерен водач” (например: физическо лице, 
притежаващо необходимата специална подготовка, образование и квалификация да 
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придружава посетителите в пещерите, вписано в регистъра на пещерните водачи); 
„пещерен инвентар“ (например: всички природни образувания в пещерата, преди всичко 
варовиковите образувания във всичките им разновидности, минерали, кристали, кални или 
глинени форми, релефни форми по стените, тавана и пода, както и други седиментни, 
палеонтоложки и археологически останки, респективно културни пластове). Пещерният 
инвентар е част от пещерата и др. Следва да бъде актуализирана и Националната 
класификация на професиите и длъжностите в Република България със заповед на 
министъра на труда и социалната политика, след съгласуване с председателя на 
Националния статистически институт, като се включи професия „пещерен водач ”.   
В допълнение, туристическите посещения в пещерите, които не са благоустроени, следва да 
се извършват с придружаване на посетителите от пещерен водач, а в благоустроени пещери 
– от екскурзовод в благоустроена пещера и/или пещерен водач. Обучението за придобиване 
на квалификация за пещерен водач или екскурзовод в благоустроена пещера се извършва от 
организация, лицензирана по Закона за професионалното образование и обучение. Тази 
организация следва да създаде и да поддържа регистри на пещерните водачи и 
екскурзоводите в благоустроени пещери. 
Възлагането на управлението, контрола и опазването на пещерите, следва да са част от 
изключителните задължения на министъра на околната среда и водите; на земеделието, 
храните и горите; министърът на културата; на туризма; на младежта и спорта; на 
вътрешните работи; на отбраната; изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по 
околна среда; директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите; 
директорите на националните паркове; директорите на басейновите дирекции за управление 
на водите; директорите на дирекциите на природните паркове и началниците на 
регионалните управления по горите, като тези задължения следва да бъдат регламентирани, 
освен в рамковият закон (ЗООС), така и в устройствени правилници и правилници за 
дейността на всички отговорни институции в Република България, разгледани в дейност 1 
от проекта. 
Следва да бъдат предвидени и съответните санкции при нарушаване на разпоредби, 
свързани с управлението, стопанисването, ползването и опазването пещерите, като карстови 
геосистеми. Възможно би било, вземайки опит от други страни, постъпленията от 
прилагането на санкциите да бъдат предназначени и насочени към възстановяване и 
подобряване на природните, геоложки и спелеоложки обекти. 
Извършването на проучвания, разкопки и всякакви други работи, които променят 
естествената конфигурация на ландшафта на защитените територии и спелеоложки обекти 
без одобрението на съответния орган, да бъде скрепено със съответната санкция. 
Вандализъм, убиване или унищожаване на растения и животни, счупването или 
подправянето на вратите или решетките да могат да бъдат класифицирани като вид 
престъпление по реда на Наказателния кодекс. 
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Не на последно място, считаме че е необходимо администрацията да бъде подпомогната със 
специфична експертиза и професионализъм, както от научната общност, така и от НПО 
сектора при осигуряване на публичност и възможност за изразяване на мнението на 
гражданският сектор. Наред с отговорностите на институциите на национално ниво следва 
да се предвиди и активно включване на неправителствените организации и граждански 
сектор (основно, но не само спелеолози и др.) при осъществяване на контрол на обществени 
начала върху дейностите в пещерите, чрез подаване на сигнали и своевременна информация 
до компетентните институции, особено важно за опазването на пещерите, попадащи, извън 
границите на националните паркове, участие в законодателни инициативи и разработване 
на национални програми и планове за опазване и ползване на пещерите и др. 
Считаме за удачно провеждането на допълнителни задължителни обучения за пещерняците, 
свързани с разбиране на карста като хидрогеоложка система и пещерите като част от тази 
система; разбиране на спецификата и уязвимостта на пещерната среда; разбиране на 
концепцията за пещерата като природна ценност; разбиране на човешкото пряко и непряко 
въздействие върху пещерата, като естествена ценност и местообитание на редки и 
застрашени животински видове; разбиране на въздействието на пещерните проучвания и 
посещенията в пещерите; познаване на режимите на влизане в пещерите чрез разделяне на 
открити пещери, открити пещери с контролиран вход и затворени пещери; познаване на 
разпоредбите за режимите на защита и изключенията в подземните пещери в съответствие 
с наредбата, регулираща опазването на подземните пещери; познаване на принципите на 
предупрежденията за посещение и проучване. Проверката на тези знания следва да се 
извършва с изпит, като неговото преминаване да бъде основание за предоставяне на 
документ, удостоверяващ, че лицето притежава необходимата квалификация за провеждане 
на пещерни дейности. 
 
ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ДЪЛГОСРОЧЕН ВАРИАНТ 
Негативния опит от първите два опита да бъде приет закон за опазване на пещерите и 
особено ситуацията от 2009 г., когато проекта на закон внесен за обсъждане в комисията по 
околна среда в парламента е видоизменен съществено, предопределят убеждението, че с 
настоящият проект следва да се създаде обща правна рамка, която да предоставя 
възможност за прецизиране и детайлизиране с подзаконови нормативни актове, изготвени 
от експертни работни групи, включващи, както представители на научните среди, така и 
представители на неправителствения сектор (или съгласувани с тях). Единствено при този 
законодателен модел, може да се приложи в пълна степен, задължителното условие за 
включване, както на научната общност, така и на неправителственият сектор.  
Въпреки, че проекта на закон следва да се изготви в явно сътрудничество между 
заинтересованите страни и да включва разпоредби за защита и опазване, както на пещерите 
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и техните елементи, така и на карста, приемаме за удачно да представим проект на рамка за 
такъв нормативен документ, в съответствие с изискването на проекта. 
Считаме за задължителното условие при иницииране на изменение на секторното 
законодателство със закон, в същия да бъде включен и ред за опазване и управление, и на 
карста. 
 
ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПЕЩЕРИТЕ 
ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Раздел I Значение и категоризация на пещерите 
Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с: 
1. опазването на пещерите и пещерната инфраструктура; 
2. ползването на пещерите; 
3. управлението на пещерите; 
4. осъществяването на контрол върху състоянието на пещерите; 
5. създаването и функционирането на информационна система за мониторинг на пещерите; 
6. правата и задълженията на държавата, общините, юридическите и физическите лица по 
опазването на пещерите. 
Чл. 2. Целите на закона се постигат чрез: 
1. регламентиране на режимите за проучване, опазване и ползване на пещерите; 
2. контрол върху състоянието и ползването на пещерите и източниците на тяхното 
замърсяване и увреждане; 
3. регламентиране на правата и задълженията на държавата, общините, юридическите и 
физическите лица. 
Чл. 3. (1) Законът се прилага и за видоизменени от човека пещери, като скални скитове, 
църкви, манастири и други обекти с културно-историческо значение. 
Чл. 4. Категориите пещери са: 
(1) съобразно тяхната значимост: 
1. пещери с научно и културно значение; 
2. пещери със специално значение; 
3. пещери с национално значение; 
4. пещери с регионално и/или местно значение. 
(2) Научно и културно значение имат пещерите, които са: 
1. местообитания (хабитати) на животински видове, постоянно или временно обитаващи 
пещери; 
2. паметници на културата или намиращи се в паметници на културата; 
3. находища на палеонтоложки материали; 
4. находища на пещерни минерали и/или с уникална пещерна структура. 
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(3) Пещери със специално значение са благоустроените пещери, както и тези, в които се 
извършват: 
1. учебна и образователна дейност; 
2. водоснабдяване; 
3. дейности, свързани със сигурността и отбраната на страната; 
4. туристическа или спортно-рекреационна дейност. 
(4) Пещери с национално значение са тези, които имат най-малко три от посочените в ал. 2 
характеристики. 
(5) Пещери с регионално и местно значение са пещерите извън тези по ал. 2, 3 и 4. 
Чл. 5. (1) Категориите пещери съобразно режима на достъп са: 
1. пещери с контролиран достъп; 
2. пещери със свободен достъп. 
(2) С контролиран достъп са пещерите, които: 
1. са определени като резерват или се намират в резервати; 
2. се намират в национални паркове; 
3. се намират в природни паркове; 
4. са водоизточници: 
а) за питейна вода; 
б) за вода за напояване; 
5. са подводни пещери; 
6. са или се намират в паметници на културата; 
7. са разположени в държавния горски фонд; 
8. са свързани със сигурността и отбраната на страната; 
9. са благоустроени пещери. 
10. са важни подземни местообитания. 
(3) Със свободен достъп са пещерите извън тези по ал. 2. 
Чл. 6. (1) Категоризирането и прекатегоризирането на пещерите по чл. 4 и 5 се извършват 
със заповед на министъра на околната среда и водите по предложение на Националния съвет 
по пещерите. 
(2) Заповедта по ал. 1 се обнародва в „Държавен вестник”. 
(3) Пещерите с контролиран достъп се обозначават с указателни информационни табла, 
монтирани пред входовете им. 
(4) Пещерите, обявени за паметници на културата, попадат в границите на паметници на 
културата или в които се намират паметници на културата, запазват режимите си на 
опазване и ползване, определени по реда на Закона за културното наследство. 
 
Раздел II Собственост върху пещерите 
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Чл. 7. (1) Пещерите са природни забележителности с държавно значение и публично 
природно богатство. 
(2) Всички пещери, намиращи се на територията на Република България, са публична 
държавна собственост. 
(3) Пещерната инфраструктура е публична държавна собственост. 
Чл. 8. Собствениците и ползвателите на имоти, в които се намират върху пещери, се 
задължават да осигурят достъп до тях, освен ако пещерите се намират в обекти, свързани 
със сигурността и отбраната на страната. 
 
Раздел III Проучване и регистрация на пещерите 
Чл.9. Министерството на околната среда и водите създава и поддържа специализирана 
информационна система за пещерите. 
Чл. 10. Проучването на пещерите се извършва от лица, правоспособни да практикуват 
пещерно дело, координирано с министъра на околната среда и водите, министъра на 
регионалното развитие и министъра на културата. 
Чл.11. Министъра на околната среда и водите разрешава проучвания на пещери. 
Чл. 12. (1) Министерството на околната среда, съгласува разрешенията по чл. 11 с министъра 
на регионалното развитие и благоустройство и министъра на културата. 
(2) Съдържанието, условията и редът за издаване и съгласуване на разрешенията се уреждат 
в съвместна наредба на министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното 
развитие и благоустройство и министъра на културата. 
Чл. 13. (1) Съдържанието, условията и редът за създаване и поддържане на 
информационната система за пещерите се уреждат в съвместна наредба на министъра на 
околната среда и водите и министъра на регионалното развитие и благоустройство и 
министъра на културата. 
(2) С наредбата по ал. 1 се определят конкретните изисквания към: 
1. дейностите и реда за създаване и поддържане на картата, регистрите и информационната 
система за пещерите; 
2. структурата и съдържание на записа в цифров вид на данните в документите по т. 1, както 
и номенклатурите на използваните кодове на съответните показатели; 
3. включването в картата на данни, които са обект на кадастрални и специализирани карти 
по смисъла на Закона за кадастъра и имотния регистър; 
4. поддържането в актуално състояние, включително отразяването на промените в данните 
в документите по т. 1; 
5. условията и реда за извършване на справки от данните в документите по т. 1. 
 
ГЛАВА ВТОРА 
ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ПЕЩЕРИТЕ 
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Раздел I Защитен режим на опазване на пещерите 
Чл. 14. Посещението на пещерите в Република България е разрешено за всички физически 
лица при условията на този закон. 
Чл. 15. (1) В пещерите се забраняват: 
1. замърсяването на стените, таваните или пода, на въздуха и водите в нея; 
2. пробиването и разширяването на отвори в стените, таваните или пода на пещерата; 
3. използването на експлозиви; 
4. предизвикването на шум, който надвишава стойностите 45 Leq (dBA); 
5. предизвикването на вибрации; 
6. хвърлянето и складирането на всякакви предмети, вещества и отпадъци; 
7. паленето на огън и опушването с дим; 
8. използването на осветление с открит пламък с изключение на ацетиленови, газови и 
бензинови лампи; 
9. строителните и монтажните работи освен в случаите, разрешени от този закон; 
10. действията, които водят до унищожаване, повреждане и отстраняване на исторически 
рисунки, надписи, археологически и други артефакти – свидетелства за човешкия хабитат в 
пещерите, освен при провеждане на спасителни акции, когато няма друг начин за спасяване 
на хората; 
11. унищожаването, повреждането или отстраняването на елементи от пещерната структура; 
12. унищожаването, увреждането и преместването на обекти от пещерната инфраструктура 
освен при ремонт и реконструкция; 
13. изнасянето от пещерата на елементи от пещерната структура; 
14. унищожаването, повреждането или изнасянето от пещерата на растения или на части от 
тях; 
15. безпокоенето, упойването, улавянето, убиването, пренасянето, задържането в пещерата 
на животните, които я обитават постоянно или временно, през всички фази на тяхното 
развитие; 
16. унищожаването, повреждането, събирането или пренасянето на гнезда или леговища на 
животни, които постоянно или временно обитават пещерите; 
17. разкопаването на седиментите, изнасянето, пренасянето, повреждането или 
унищожаването на палеонтоложки или археоложки находки; 
18. хвърлянето на живи или мъртви животни или на части от тях; 
19. засипването, запушването и разрушаването на пещерните входове; 
20. поставянето на каквито и да са трайни надписи или знаци по стените, тавана или пода с 
изключение за целите на картографирането; 
21. посещението с домашни животни освен с кучета, водачи на незрящи, и за провеждане на 
спасителни акции. 
(2) Забранява се продажбата или изнасянето в чужбина на елементи от пещерната структура. 
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Чл. 16. (1) Изключения от забраните по чл. 15, ал. 1 се допускат в следните случаи: 
1. строителството с цел ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура, за забраната 
по чл. 15, ал. 1, т. 9; 
2. при копаенето на седименти и разширяването на отвори, свързани с проучването на 
пещерата, само при одобрен проект; 
3. при поставянето на врата на входа на пещерата или към част от пещерата, ако това е 
необходимо за опазването й; 
4. за вземането на образци от скали, минерали или фосили, както и за събирането на растения 
или животни за научноизследователски цели по предварително одобрен от министъра на 
околната среда и водите доклад и при режимите определени от Закона за биологичното 
разнообразие и свързаните с него подзаконови актове; 
5. при провеждането на археологически разкопки; 
6. при действия за спасяване на хора или при аварийни ситуации. 
(2) За осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 1 - 5 се издават разрешения при условия и по 
ред, определени в наредба на министъра на околната среда и водите, министъра на 
регионалното развитие и благоустройство, и министъра на културата. 
(3) С наредбата по ал. 2 се определят конкретните изисквания към: 
1. съдържанието на заявлението за издаване на разрешението по ал. 2; 
2. необходимите документи, включително обосновка за причините и характеризиране на 
дейността, за извършването на която се изисква издаване на разрешение; 
3. условията за издаване на разрешение; 
4. вида, броя и срока на валидност на издаваните разрешения; 
5. контрола по спазването на условията на разрешенията, включително органа и служителя, 
на когото е възложено да осъществява контрола; 
6. регистрирането и съхраняването на издадените разрешения. 
 
Раздел II Превантивни мерки за опазване на пещерите 
Чл. 17. Плановете за управление на защитени територии и зони, изготвяни по Закона за 
защитените територии, устройствените схеми и планове, изготвяни по Закона за устройство 
на територията, проектите, плановете и програмите, изготвяни по Закона за горите, се 
съобразяват с опазването и ползването на пещерите съгласно този закон. 
Чл. 18. В плановете и програмите по чл. 17, които не са непосредствено свързани с 
опазването и управлението на пещерите, разположени в съответните райони, но които 
поотделно или във взаимодействие с други планове и проекти могат да окажат значително 
отрицателно въздействие върху пещерите, се предвижда оценка на съвместимостта по реда 
на Закона за опазване на околната среда. 
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Чл. 19. Плановете и програмите по чл. 17 се одобряват след издаване на положително 
становище по екологичната им оценка в случаите, предвидени в Закона за опазване на 
околната среда.  
Чл. 20. (1) Всеки, който при миннодобивни, изкопни, строителни или други дейности открие 
пещера или част от нея, е длъжен незабавно да преустанови дейностите и в 3-дневен срок 
писмено да уведоми министъра на околната среда и водите за новооткритата пещера. 
(2) Министърът на околната среда и водите или упълномощено от него длъжностно лице в 
14-дневен срок от уведомяването предписва задължителни мерки на лицата по ал. 1. 
 
Раздел III Възстановяване на значително увредени пещери 
Чл. 21. (1) Пещера, която е значително увредена, се възстановява по проект, одобрен от 
министъра на околната среда и водите след съгласуване с други заинтересовани ведомства. 
(2) Изпълнението на проекта по ал. 1 се контролира от компетентните регионални органи на 
Министерството на околната среда и водите и от специализираните органи на 
Министерството на културата и Министерство на регионалното развитие и 
благоустройство. 
 
Раздел IV Мониторинг на състоянието на пещерите 
Чл. 22. (1) Министърът на околната среда и водите организира и ръководи мониторинг на 
състоянието на пещерите като част от Националната система за мониторинг на околната 
среда. 
(2) Обхватът на мониторинга по ал. 1 се определя с Наредбата по чл.13, след съгласуване с 
Националния съвет по пещерите.  
Чл. 23. (1) Изпълнителната агенция по околна среда изготвя обобщен годишен отчет за 
състоянието на пещерите в Република България въз основа на данни от мониторинга, 
регистъра и информационната система за пещерите. 
(2) Изпълнителната агенция по околна среда публикува информация за състоянието на 
пещерите в Годишния бюлетин за състоянието на околната среда. 
 
ГЛАВА ТРЕТА ПОЛЗВАНЕ НА ПЕЩЕРИТЕ 
Раздел I Общи положения 
Чл. 24. (1) В пещерите могат да се извършват следните видове дейности, при спазване на 
изискванията на чл. 15, ал. 1 и в зависимост от изготвеният и одобрен план за опазване и 
управление: 
1. научноизследователска; 
2. практикуване на пещерно дело; 
3. посещения с туристическа, учебна и образователна цел; 
4. здравни, спортни и културни; 
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5. възстановителни (рекултивационни); 
6. мониторинг; 
7. водоползване; 
8. заснемане на филмови или видеопродукции. 
(2) В пещерите може да се извършва строителство при спазване изискванията на чл. 15, ал. 
1 и в зависимост от изготвеният и одобрен план за опазване и управление за: 
1. туристически цели; 
2. здравни цели; 
3. опазване на намиращите се в тях паметници на културата. 
(3) Заснемането на исторически рисунки, надписи, археологически и други артефакти на 
филмов или на друг вид носител независимо от целите, за които се прави, се извършва по 
реда на Закона за паметниците на културата и музеите. 
(4) Планът по алинея 1 се одобрява от министъра на околната среда и водите след 
съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройство, и министъра на 
културата. 
(5) Редът за съгласуване на плана по ал. 1 се определя с Наредбата по чл.13. 
Чл. 25. Дейностите по чл. 24 се извършват по начин, който допуска минимална човешка 
намеса и изисква максимално запазване на естествения вид на пещерата, елементите на 
пещерната структура и пещерната флора и фауна. 
Чл. 26. (1) Когато пещерата е или се намира в защитена територия или защитена зона, при 
извършване на дейностите по чл. 24, ал. 1, т. 1 - 5 се прилагат Законът за защитените 
територии, заповедта за обявяване на защитената територия и планът за нейното 
управление. 
(2) Когато пещерата или част от нея е обявена за паметник на културата, при извършване на 
дейностите по чл. 24, ал. 1, т. 1 - 5 се прилагат Законът за културното наследство и 
нормативните актове по неговото прилагане. 
(3) Когато пещерата е източник на водоснабдяване при извършването на дейността по чл. 
24, ал. 1, т. 7 се прилагат Законът за водите и нормативни актове по прилагането му. 
(4) При събиране на екземпляри от защитени видове с научноизследователски цели се 
прилага Законът за биологичното разнообразие. 
(5) Провеждането на публични прояви и заснемането на филмови или видео-продукции в 
пещери се съгласуват с: 
1. министъра на културата или упълномощени от него длъжностни лица, ако пещерата е или 
се намира в паметник на културата; 
2. министъра на земеделието и храните или упълномощени от него длъжностни лица, ако 
пещерата се намира в горския фонд, без резерватите, поддържаните резервати и 
националните паркове в него или в природни паркове, без резерватите и поддържаните 
резервати в тях; 
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3. министъра на околната среда и водите или упълномощени от него длъжностни лица - във 
всички останали случаи. 
(6) За съгласуване на дейностите по ал. 5 заинтересуваните лица подават заявление до 
съответните органи по ал. 5, т. 1 - 3, в което описват целта и техническите показатели, 
свързани с провеждането на съответните дейности. 
Чл. 27. (1) Министърът на околната среда и водите може да забрани със заповед дейности 
по чл. 24, ал. 1, ако те представляват опасност за пещерата или за посетителите й. 
 
Раздел II Посещения в пещера 
Чл. 28. (1) Туристическите посещения в пещерите със свободен достъп, които не са 
благоустроени, се извършват с придружаване на посетителите от пещерен водач, а в 
благоустроени пещери – от екскурзовод в благоустроена пещера. 
(2) Обучението за придобиване на квалификация за пещерен водач или екскурзовод в 
благоустроена пещера се извършва от организация, лицензирана по Закона за 
професионалното образование и обучение. 
Чл. 29. (1) министъра на младежта и спорта създава и поддържа регистри на пещерните 
водачи и екскурзоводите в благоустроени пещери. 
(2) Съдържанието на регистрите по ал. 1 се определя със заповед на министъра на младежта 
и спорта. 
 
Раздел III Предоставяне на концесия върху пещери 
Чл. 30. (1) Предоставянето на особено право на ползване – концесия, върху пещери се 
извършва при условията и по реда на Закона за концесиите и при условията на този закон. 
(2) При предоставянето на концесии по ал. 1 в обекта на концесия се допускат дейностите 
по чл. 24, ал. 2. 
(3) Редът и начинът за предоставяне на концесия се определят в наредбата по чл.16, ал.2. 
 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОХРАНА НА ПЕЩЕРИТЕ 
Раздел I Органи на управление и контрол 
Чл. 31. Компетентни органи са: 
1 министърът на околната среда и водите; 
2. министърът на културата; 
3. министърът на младежта и спорта; 
4. министърът на земеделието и храните; 
5. министърът на вътрешните работи; 
6. министърът на отбраната и техните регионални органи; 
Чл. 32. Министърът на околната среда и водите: 
1. провежда държавната политика по опазване и ползване на пещерите; 
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2. изготвя с участието на отрасловите ведомства, научно-образователни институти и 
неправителствени организации и внася в Министерския съвет Национална програма и 
Национален план за опазване и ползване на пещерите, организира и отчита изпълнението на 
плана; 
3. издава разрешения за извършване на дейности в пещерите като изключения от забраните 
в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 2 - 5. 
4. координира дейностите на други министерства, ведомства, общини, обществени 
организации, научни и образователни институти по опазване, изследване и ползване на 
пещерите; 
5. организира контрол върху дейностите в пещерите по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, т. 4, буква “а” и т. 
5 и 9. 
6. разработва и прилага икономически механизми за опазването, ползването и 
възстановяването на пещери; 
7. организира и ръководи мониторинга на състоянието на пещерите; 
Чл. 33. (1) Създава се Национален съвет по пещерите като консултативен орган към 
министъра на околната среда и водите. 
(2) Структурата и дейността на Националния съвет по пещерите се уреждат с правилник, 
утвърден от министъра на околната среда и водите. 
(3) Съставът на Националния съвет по пещерите се определя със заповед на министъра на 
околната среда и водите, като в него се включват представители на заинтересуваните 
министерства, ведомства, научно-образователни институти, неправителствени и други 
организации. 
Чл. 34. Министърът на културата: 
1. издава разрешения за извършване на дейности в пещерите като изключения от забраните 
в случаите по чл. 16, ал. 1, т. 2 - 5; 
2. организира контрола върху дейностите в пещерите по чл. 5, ал. 2, т. 6; 
3. чрез специализираните си органи осъществява охраната на пещерите по т. 2. 
Чл. 35. Министърът на младежта и спорта поддържа регистри: 
1. за организациите, провеждащи подготовката на пещерните водачи и екскурзоводи в 
благоустроените пещери; 
2. за организациите, които провеждат подготовката на лица за практикуване на пещерно 
дело. 
Чл. 36. Министърът на земеделието и храните или упълномощени от него лица издава 
разрешения за извършване на дейности в пещерите като изключения от забраните в случаите 
по чл. 16, ал. 1, т. 2 - 5; 
Чл. 37. Министърът на вътрешните работи: 
1. организира контрола върху дейностите в пещерите, разположени в обекти, свързани със 
сигурността на страната; 
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2. чрез регионалните си органи осъществява охрана на пещерите, разположени в обектите 
по ал. 1. 
Чл. 38. Министърът на отбраната: 
1. организира контрола върху дейностите в пещерите, разположени в обекти, свързани с 
отбраната на страната; 
2. чрез регионалните си органи осъществява охрана на пещерите, разположени в обектите 
по ал. 1. 
 
Раздел II Охрана на пещерите 
Чл. 39. (1) Охраната на пещерите, предоставени на концесия, се осъществява от 
концесионерите. 
(2) Охраната на пещери с контролиран достъп извън случаите по ал. 1 се осъществява, както 
следва: 
1. от регионалните органи на Министерството на околната среда и водите - за пещерите по 
чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5; 
2. от регионалните органи на Министерството на земеделието и храните- за пещерите по чл. 
5, ал. 2, т. 3; 
3. от регионалните органи на Министерството на вътрешните работи и Министерството на 
отбраната - за пещерите по чл. 5, ал. 2, т. 8; 
4. от специализираните органи на Министерството на културата - за пещерите по чл. 5, ал. 
2, т. 6. 
Чл.40. Министърът на околната среда и водите може да възлага охраната на отделни пещери 
по чл. 39, ал. 2, т. 1 извън границите на националните паркове на други органи на 
изпълнителната власт. 
Чл. 41. (1) Служителите по охрана на пещерите: 
1. охраняват пещерите от незаконни действия; 
2. при необходимост оказват съдействие на посетителите и на пещерните водачи и 
екскурзоводите в благоустроени пещери; 
3. поддържат връзка и взаимодействие с организациите, компетентни за провеждане на 
спасителни мероприятия и с Министерството на вътрешните работи; 
4. участват в дейности, свързани с възстановяването на пещерите; 
5. участват при мониторинга на пещерите; 
(2) Органите на Министерството на вътрешните работи са задължени да оказват съдействие 
на служителите по охрана на пещерите. 
 
ГЛАВА ПЕТА АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 
Чл. 42. (1) Наказва се с глоба от 500 до 10 000 лв., който: 
1. извършва в пещерите дейности, забранени по чл. 15, ал. 1; 
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2. извършва в пещерите дейности по чл. 16, ал. 1, т. 2-5, без разрешения по чл. 16, ал. 2; 
3. не изпълни задължителните мерки, предписани в чл. 20, ал. 2 
4. извършва в пещерите дейности, забранени от министъра на околната среда и водите по 
чл. 27, ал. 1. 
(2) за нарушения по ал. 1 на юридическите лица и едноличните търговци се налага 
имуществена санкция в размер от 1 000 до 20 000 лв. 
Чл. 43. Налага се имуществена санкция в размер от 30 000 до 200 000 лв. на юридическо 
лице или едноличен търговец, който съгласно разпоредбите на този закон действа в 
качеството на концесионер, ако ползва пещерата в нарушение на разпоредбите на този 
закон. 
Чл. 44. Налага се имуществена санкция в размер от 500 до 10 000 лв. на юридическо лице 
или едноличен търговец, които: 
1. без съответната регистрация осъществяват специална подготовка за самостоятелно 
практикуване на пещерно дело; 
2. осъществяват подготовка на пещерни водачи и екскурзоводи в благоустроени пещери, без 
да бъде лицензирано по смисъла на чл. 28, ал. 2. 
Чл. 45. За други нарушения по този закон, ако нарушението не представлява престъпление, 
физическите лица се наказват с глоба от 100 до 2 000 лв., а на юридическите лица или 
едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 200 до 4 000 лв. 
Чл. 46. Вещите - предмет на нарушение, и вещите, послужили за неговото извършване, се 
отнемат в полза на държавата. 
Чл. 47. (1) Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от 
компетентните институции. 
(2) Наказателните постановления се издават от компетентните органи или упълномощени 
от тях длъжностни лица. 
Чл. 48. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните 
постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и 
наказания. 
Чл. 49. Приходите от глоби и санкции постъпват в бюджетите на съответните министерства. 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
§ 1. По смисъла на този закон: 
1. “Благоустрояване на пещера” представлява първоначалното или допълнителното 
изграждане на инфраструктура в нея. 
2. “Екскурзовод в благоустроена пещера” е физическо лице, притежаващо необходимата 
квалификация и специална подготовка да придружава посетителите в пещерата и вписано в 
регистъра на екскурзоводите. 
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3. “Елементи на пещерна структура” са всички естествени образувания в пещерата: 
сталактитите (сталагмитите, сталактоните) във всички техни форми, минералите, 
кристалите, глинените наслаги и релефните форми по стените, пода и таваните и други 
седименти, както и палеонтоложките и археологическите останки, съответно културните 
пластове. 
4. “Значително увредена” е пещера, в която повече от 20 на сто от абиотичните елементи на 
структурата й са увредени или отстранени и/или са нарушени условията за естественото 
протичане на процесите в пещерната екосистема. 
5. “Откриването и проучването на нови пещери” включва: откриване на нови пещери или 
части от пещери; събиране на данни и образци; извършване на всички видове измервания; 
фотографиране; направа на филми и аудио- и видеозаписи за целите на документирането. 
6. „Пещера” е всяка естествено образувана подземна или подводна кухина независимо от 
природния или антропогенния произход на входа или изхода й. Съставни части на пещерите 
са: входовете и изходите им, пукнатините, галериите, залите, пропастите, които могат да 
бъдат постоянно или периодично сухи или частично или изцяло наводнени. Част от 
пещерата са и елементите на нейната структура. 
7. „Пещерно дело” е откриването и изследването, както и посещаването на пещери със 
спортно-рекреативни и научни цели, изискващо правоспособност за самостоятелно 
практикуване на пещерно дело. 
8. “Пещерна инфраструктура” са всички изградени обекти и трайно закрепени съоръжения 
в пещерата, които служат или са служили за опазване или за ползване на пещерата. 
9. “Пещерен водач” физическо лице, притежаващо необходимата специална подготовка, 
образование и квалификация да придружава посетителите в пещерите, вписано в регистъра 
на пещерните водачи. 
10. “Пещерни фауна и флора” са всички постоянно или временно обитаващи пещерите 
животни или растящи в пещерите растения. 
11. “Пещерняк” физическо лице, което има специална подготовка за практикуване на 
пещерно дело, познания в сектор спелеология и опазване на околната среда, както е член на 
законово учреден пещерен клуб. 
12. “Посещение в пещера” е индивидуално или в група, без отговорник или придружител на 
групата. 
13. “Туристическо посещение” е това посещение, при което неправоспособни да 
практикуват пещерно дело физически лица, организирани в група, посещават пещера. 
14. “Пещерен инвентар“ са всички природни образувания в пещерата, преди всичко 
варовиковите образувания във всичките им разновидности, минерали, кристали, кални или 
глинени форми, релефни форми по стените, тавана и пода, както и други седиментни, 
палеонтоложки и археологически останки, респективно културни пластове. 
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15. “Свободен достъп“ следва да се разбира достъп на квалифицирани пещерняци, 
запознати с добрите практики за опазване на пещерите и безопасно проникване, без нужда 
от специална санкция или разрешение от отговорните институции. 
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 2. Областните управители издават актове за държавна собственост за пещерите и 
пещерната инфраструктура по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за 
прилагане на Закона за държавната собственост в срок 3 години от влизането в сила на 
закона. 
§ 3. От влизането в сила на закона пещерите, определени в приложението, се категоризират 
като благоустроени пещери и се включват като такива в заповедта на министъра на околната 
среда и водите по чл. 6, ал. 1. 
§ 4. (1) Лицата, придобили собствеността и/или ползването на пещерна инфраструктура на 
валидно правно основание до влизането в сила на закона, както и лицата, които в момента 
осъществяват стопанска дейност в пещерите, могат в срок една година от влизането му в 
сила да подадат молба за предоставянето на концесия. 
(2) С изтичането на срока по ал. 1 незаявените права се погасяват. 
§ 5. Лицата, които преди влизането в сила на закона са имали право да ползват пещерата, 
придобито на валидно правно основание, запазват това право в срок една година от 
влизането в сила на закона. 
§ 6. Министърът на околната среда и водите определя числеността и състава на 
Националния съвет по пещерите и издава правилник за дейността му 3 месеца от влизането 
в сила на закона. 
§ 7. Министърът на околната среда и водите внася Националната програма и Националния 
план за опазване и ползване на пещерите за одобряване от Министерския съвет до две 
години от влизането в сила на закона. 
§ 8. Министърът на околната среда и водите издава наредбите по закона в срок от 1 година 
от влизането му в сила. 
§ 9. В срок една година от влизането в сила на закона всички пещери се категоризират по 
значимост и режим на достъп. 
§ 10. Физическите лица, които придружават посетителите при разглеждането на пещерите, 
са длъжни да придобият необходимата квалификация и да положат изпит за пещерен водач 
или екскурзовод в благоустроена пещера в срок една година от влизането в сила на закона. 
§ 11. Пещерите с охраняван достъп се обозначават с табели в срок 3 години от влизането в 
сила на закона. 
§ 12. Изпълнителната агенция по околна среда подготвя първия отчет за състоянието на 
пещерите в срок две години от влизането в сила на закона. 
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§ 13. Изпълнението на закона се възлага на министъра на околната среда и водите, 
министъра на културата, министъра на земеделието и храните, министъра на вътрешните 
работи и на министъра на отбраната. 
§ 14. Законът влиза в сила в деня на обнародването му в “Държавен вестник”. 
 
Приложение към § 3 от Преходните и заключителните разпоредби 
Пещери, които се категоризират като благоустроени: 
1. Магура, Рабиша - само благоустроената част, без галерията с рисунките 
2. Леденика, Враца 
3. Съева дупка, Брестница 
4. Бачо Киро, Дряново - само благоустроената част 
5. Орлова чука - Пепелина, Две могили - само благоустроената част 
6. Бисерна (Зандана), Шумен - само благоустроената част 
7. Снежанка, Пещера 
8. Добростански бисер, Добростан 
9. Дяволско гърло, Триград - само благоустроената част 
10. Ягодинска пещера, Ягодина - само благоустроената част 
11. Ухловица, Могилица 

IV.2. ПРЕПОРЪКИ И ПОДХОДИ ЗА АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В СЕКТОРА 
НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

Изведените в настоящият раздел препоръки, които да подпомогнат активното включване в 
сектора на заинтересованите страни е направено, отчитайки, както събраната, преведена, 
систематизирана и анализирана информация и данни в настоящият доклад, така и изводите 
и препоръките от изпълнението на Дейност 1 Анализи, проучвания, оценки, свързани с 
подобряване на гражданското участие – Status Quo анализ на прилаганите практики и 
дейността на отговорните институции в България в сектор спелеология на проекта. 
Във връзка с гореизложеното еднозначно могат да се дефинират следните препоръки и 
подходи: 

• Необходимо е създаване на платформа в която да се осигури достъп на 
представители, както на администрацията, така и на научната общност и 
неправителственият сектор, за споделяне на информация и данни за пещерите и 
карстовите зони, по категории; 

• Всяка изследователска работа, включваща нови пещери, нови открития в стари 
пещери, фотография и измервания и др. следва да се отчита в разработен за целта 
стандартен формат и се подава към регистъра; 

• Платформата следва да съдържа и база от данни и информация за пещери, пещерни 
и карстови зони с ограничен достъп; 
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• Съществуващите и потенциални обекти на световното културно наследство следва 
също да намерят място в базата данни; 

• Документацията на добрите модели за защита, опазване и управление на пещери и 
карст да бъдат широко достъпни и популяризирани; 

• Наличната документация от научен интерес, нейният вид, местоположение и 
съществуващо състояние да се систематизира, структурира и да се изгради 
механизъм за нейното опазване и споделяне (според нейният вид) между 
заинтересованите страни; 

• Новооткритите пещери, както и резултатите от провежданите проучвания да се 
предоставят на заинтересованите страни, като достъпът да се организира според 
информацията в докладите; 

• Да се предвидят обучения за всички пещерняци, относно проблемите на защитата в 
пещерите и карстовите зони. Всяко лице, което посещава пещерите, не като турист 
следва да притежава специализирано образование или да е преминал обучение, 
включително теорията и практиката на опазването на пещерите, карста и техните 
елементи; 

• Персоналът на компетентните органи и пещерните любители (например пещерняци, 
археолози, геолози и туристически водачи) следва да притежава знания за 
опазването, както на пещерите и техните елементи, така и на карстовите зони; 

• Измененията в законодателството да се извършват с участие на обективни научната 
общност и неправителственият сектор; 

• Да се създаде механизъм за постоянен диалог (или провеждане на редовни срещи) 
с/между заинтересованите страни: администрация, научна общност, 
неправителствен (граждански) сектор. 

• Да се осигури постоянното сътрудничество с пещерните клубове, за да се гарантира 
добра информираност и документален обмен; 

• Да се осъществява контрол върху местните или регионалните власти; 
• Да се представи информация на местните и регионални власти, свързана с важни и 

съществени гео-научни фактори за пещерите и карста на тяхна територия; 
• Да се организира създаването на ефективна система, която да отчита всички фактори, 

влияещи върху опазването на пещерите и тяхното управление, чрез провеждане на 
конструктивен диалог между администрацията, научната общност, 
природозащитните органи, пещерните организации и останалите заинтересовани 
страни; 

• Да се разделят обектите по категории, според значимостта си (културна, екологична, 
регионална, локална и т.н. или подобни); 
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• Да се сформират междуведомствени и между секторни групи/съвети с представители 
на заинтересованите страни (администрация, научна общност, неправителствен 
сектор), които да се събират не по-малко от веднъж годишно и да обменят 
информация, данни, мнения, резултати от проучвания и др.; 

• Да се разработи методология за подготовка, съгласуване и одобрение на планове за 
опазване на пещерите и карста; 

• Да се разработят индивидуални планове за управление и опазване по методологията 
за всеки обект (пещера и/или карстов район); 

• Да се осигурят ясни линии на комуникация и обмен на информация и данни между 
заинтересованите страни (като тази препоръки може да се реализира още в рамките 
на дейност 3 на проекта); 

• Всяка от страните да информира останалите, както за провежданите редовни 
заседания, така и за взетите на тях решения и разглеждани теми чрез създаденият 
механизъм за обществен мониторинг, публичност и обмен на информация или чрез 
друг подходящ механизъм; 

• Да се подготви Наръчник за опазване на пещерите, с който следва да бъдат запознати 
всички лица, които влизат в пещера, с не туристическа цел; 

• Да се изготви „Етичен кодекс за посещение и проучване на пещери“; 
• Да се разработи програма за повишаване на самодисциплината сред пещерняците, 

тяхното познание и образование, относно причините и предотвратяването на щети в 
пещерите; 

• Да се сформира комитет за опазване на пещерите и карста, с представители на 
администрацията, научната общност и неправителственият сектор, който да изготвя 
становища и препоръки за опазване на пещерите, както и да съгласува изготвените 
планове за опазване и управление на обектите (пещери и карстови зони); 

• В плановете за пещерите и карстовите зони да се включи задължително и оценка, 
разработване и описание на практическите мерки за защита и опазване; 

• В плановете за пещерите и карстовите зони да се включи и провеждането на 
мониторинг за оценка на ефективността на въведените мерки за опазване и 
идентифициране, и за справяне с установените проблеми или недостатъци, които 
могат да възникнат; 

• Обект на защита и опазване следва да бъдат не самите пещери, но и средата около 
тях, в т.ч. и скалите и релефа, и др.; 

• Да се организира прилагането на активен държавен надзор над осъществяваните 
посещения в пещерите и тяхното опазване; 

• Да се определят правила, критерии и процедурите, както и правата и задълженията 
за отдаването за ползване и икономическите дейности в пещерите; 
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• Пещерните клубове да повишат информираността сред своите членове за опазването 
на пещерите и техните елементи, като следят за индивидуалното им спазване; 

• При възможност, изследванията следва да се извършват с местни спелеолози или 
пещерняци, които вече изследват и/или са посещавали съответната пещерна система; 

• В нетуристическите пещери следва да се влиза, само при наличие на адекватни 
знания за пещерите, пещерната система, карста, спелеологията и пещерните техники; 

• Всяко установяване на повреди и/или замърсяване в пещерите и/или техни 
образувания следва да се предоставя като сигнал на компетентните органи; 

• Всяко не информирано (до местният пещерен, клуб, до отговорните институции или 
до лица за контакти, в зависимост от развитието на секторното законодателство) 
посещение в пещерите, следва да се приема за не оторизирано; 

• Документирането на пещерата следа да се извършва от компетентни лица, след 
предоставяне и одобрение на проект, съгласуван с научната общност и местните 
клубове; 

• За да се избегне дублиране на проби и проучвани, всички изследвания и проби трябва 
да бъдат на разположение на заинтересованите страни, като преди проучване и/или 
провеждане на експедиция в съответния обект, членовете на експедицията да са 
задължени да се запознаят с вече събраната и систематизирана информация за 
обекта; 

• Да се криминализира продажбата на пещерни образци; 
• За всички пещери и карстови зони да се дефинирани (в плановете) методите за достъп 

и забранените практики; 
• Да се дефинира професия за управление на туристически пещери, включена сред 

туристическите професии, чрез притежаване на задължителни образователни знания 
и компетентности; 

• Да се измени секторната уредба, като се уредят въпросите, свързани с опазване 
здравето, като на туристите, така и на водачите в туристическите пещери; 

• Да се регламентират допустимите за извършване в пещери дейности и забранените 
такива за пещерите, попадащи извън защитените зони и защитените територии; 

• Да се разработят критерии и/или методика за оценка и одобрение и/или указания или 
методика за ползване и охрана за определянето на обектите, като туристически; 

• Да се синхронизират правните норми на ЗУТ и подзаконовите актове с оглед 
приемането на задължителни мерки за охрана и обезопасяване на класифицираните 
като туристически обекти пещери; 

• Да се изготви и утвърди интегриран подход за опазване на пещерите в България с 
участието на представители от администрацията, научната общност и 
неправителственият сектор; 
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• Опазването на пещерите да се извършва от компетентните институции, 
подпомогнати от научната общност, неправителственият (граждански) сектор;  

• Пещерните водачи да притежават, задължителна квалификация и познания, 
включително и туристическите водачи в благоустроени пещери;  

• Развитието на спелеотуризма задължително следва да бъде подчинено на принципите 
за минимално въздействие върху природата; 

• Да се определят специални регламенти и ограничения при отдаването на концесия на 
пещерите, съобразени със специфичните характеристики и особености на тези 
природни феномени;  

• Да се дефинира ясно баланс за ползване с цел туризъм и опазване на пещерното 
биоразнообразие; 

• Системната работа за промяна на обществените нагласи към изследователите: от 
авантюристични натури, към откриватели и пазители на природното богатство; 

• Публикационна активност и споделяне на нови открития. Връщане към 
изследователската насоченост на пещерното дело. Активна съвместна работа между 
научни организации и пещерняци; 

• Винаги на първо място е опазването на пещерите и едва след това извършването на 
икономически дейности, чрез използване на високо квалифицирани кадри, опазване 
здравето на тези кадри и всички произтичащи от това задължения, докладване за 
състоянието на подземната среда – редовен мониторинг, финансиран от 
работодателя и собственика – лицензирани лаборатории, контрол на посещенията; 

• Преодоляване на разделението в пещерната общност името на една обща цел – 
опазването на пещерите; 

• Международна година на пещерите и карста 2021 (http://iyck2021.org/) – Използване 
на тази международна инициатива за успешно начало на реализацията на поставената 
с проекта цел; 

• Формиране на административна и правна грамотност в пещерното движение и 
обучение за достъп до административни и правни услуги свързани с опазването на 
пещерите. 
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ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ  
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 /обн. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.25 

от 26 Март 2019г./ 
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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./ 

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.) 
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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, вътрешни правила и правилници за дейността на: 
33.1. Министерски съвет 
33.2. Министерство на околната среда и водите 
33.3. Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
33.4. Министерство на земеделието и храните и горите 
33.5. Министерство на енергетиката 
33.6. Министерство на културата 
33.7. Министерство на икономиката 
33.8. Министерство на образованието и науката 
33.9. Министерство на туризма 
33.10. Министерство на вътрешните работи 
33.11. Министерство на финансите 
33.12. Министерство на младежта и спорта 
33.13. Министерство на отбраната 
33.14. Изпълнителна агенция по околна среда 
33.15. Изпълнителна агенция по горите 
33.16. Регионалните инспекции по околна среда  
33.17. Национални паркове 
33.18. Природни паркове 

34. Българската академия на науките 
35. Националното сдружение на общините в Република България 
36. Национална стратегия за околна среда 
37. Действащите общински стратегии, планове, програми и наредби, имащи отношение към 

анализа 
38. Национален план за защита при бедствия 
39. Трети национален план за действие по изменение на климата 2013-2020 г. 
40. Проект-Стратегическа рамка за дългосрочно планиране и прогнозиране 

41. Заповед №2810, София 10.10.1962 г. на председателя на Главно управление на Горите 
при Министерски съвет 

42. РЕШЕНИЕ гр. Луковит, 30 юли 2015 г. на ЛУКОВИТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в 
публично съдебно заседание на деветнадесети февруари две хиляди и петнадесета 
година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. ЦАРИГРАДСКА 
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43. Решение №14848, София, 11/26/2012 г., Върховният административен съд на Република 
България - Седмо отделение, в съдебно заседание на първи октомври две хиляди и 
дванадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТАНЯ ВАЧЕВА 

44. Разпореждане №26 на Министерския съвет от 31.01.1967 г. за уреждане на някой 
въпроси, свързани с по-нататъшната дейност на Български туристически съюз 

45. Първа българска енциклопедия по спелеология, Павел СТОЕВ, BERON P., DAALIEV T., 
JALOV A. 2006. Caves and Speleology in Bulgaria. Pensoft Publishers, Sofia, 507 pp. 

46. Пещери и спелеология в България, Петър Берон, Трифон Даалиев, Алексей Жалов, 2009г 
47. Екология, опазване и мениджмънт на карста. Инженерногеоложки и хидрогеоложки 

проблеми в карстовите терени (В. Дробенов и Н. Симов 2014 г.) 
48. ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF TOURIST CAVES IN BULGARIA (Д. 

Стефанова и П. Стефанов 2019 г.) 
49. Magura Cave, Bulgaria: a multidisciplinary study of Late Pleistocene human paleoenvironment 

in the Balkans, Supplementary Information 
50. Prehistoric Bulgaria, Edited by Douglass W. Baily and Ivan Panayotov with Stefan 

Alexandrov, 1995 
51. Археологически открития и разкопки през 2017, Българска академия на науките 

Национален археологически институт с музей, 2018 
52. Magura Cave, Bulgaria: A multidisciplinary study of Late Pleistocene human 

palaeoenvironment in the Balkans, Stefanka Ivanova a, Maria Gurova a, Nikolai Spassov c, 
Latinka Hristova c, Nikolay Tzankov c, Vasil Popov d, Elena Marinova e, f, Jana Makedonska 
g, Victoria Smith h, Claudio Ottoni e, i, j, Mark Lewis b 

53. Archeology and Speleology: The Case for Conservation David G. Anderson; 
54. Report of a study of Slovenian speleological and caving legislation, European Commission 

Directorate General for Humanitarian Aid and Civil Protection; 
55. WRITTEN DECLARATION, pursuant to Rule 116 of the Rules of Procedure by Mikel Irujo, 

Rebecca Harms and Csaba Tabajdi on Protection of Caves as cultural, natural and 
environmental Heritage; 

56. World Heritage Caves and Karst, A Thematic Study, 2008, Number One; 
57. World Heritage Caves and Karst, A Thematic Study, 2008, Number Two; 
58. The legal framework for conducting activities in caves in protected natural areas, 

SPEOLOGICAL HERITAGE COMMISSION; 
59. Government Emergency Ordinance №57/2007 regarding the regime of the protected natural 

areas, the conservation of natural habitats, of the flora and wildlife, approved with 
modifications and completions by Law №49/2011, as subsequently amended and 
supplemented; 

60. Ministerial order №2227/2016 for the establishment and operation of the Speleological 
Heritage Commission; 
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61. Ministerial order №1052/2014 regarding the approval of the Methodology of attribution in 
administration and custody of the protected natural areas; 

62. Ministerial order №3836/2012 regarding the approval of the Methodology for approving the 
tariffs established by the administrators / custodians of the protected natural areas for visiting 
the protected natural areas, for analyzing the documentation and issuing opinions according to 
the law, for the photographing and filming for commercial purposes; 

63. Ministerial order №604/2005 approving the Classification of caves and cave sectors - protected 
natural areas; 

64. Government Emergency Ordinance №57/2007 regarding the regime of the protected natural 
areas, the conservation of natural habitats, of the flora and wildlife, approved with 
modifications and completions by Law №49/2011; 

65. Report of a study of Croatian speleological and caving legislation, European Commission 
Directorate General for Humanitarian Aid and Civil Protection; 

66. CAVING IN SLOVENIA AND CROATIA, Maks Merela, Vido Kregar, dr. Miha Сekada, 
Rajko Braсiс, Mojca Hribernik, Uros Ilic, dr. Darko Baksic, Dinko Novosel; 

67. The EU Environmental Implementation Review 2019, Country Report - CZECH REPUBLIC; 
68. 2018 ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDEX,  
69. Code of Ethics for Cave Exploration, and Science in Foreign Countries, Accepted by the 

International Union of Speleology (UIS) at the General Assembly at the 12th International 
Congress of Speleology (La Chaux-de-Fonds, Switzerland, 1997); 

70. 16th INTERNATIONAL CONGRESS OF SPELEOLOGY, VOLUME 1; 
71. 16th INTERNATIONAL CONGRESS OF SPELEOLOGY, VOLUME 2; 
72. 16th INTERNATIONAL CONGRESS OF SPELEOLOGY, VOLUME 3; 
73. Raising Awareness and Improving the Effectiveness of Cave Rescue within the Community 

Civil Protection Mechanism; 
74. ANNUAL REPORT 2017 – 2018, National Cave and Karst Research Institute; 
75. Razgla5am zakon o varstvu podzemnih jam (ZVPJ), ki ga je sprejel DrZavni zbor Republike 

Slovenije na seji 17.decembra 2003; 
76. THE EUROPEAN UNION’S EFFORTS TO SIMPLIFY LEGISLATION, 2018 ANNUAL 

BURDEN SURVEY; 
77. Преглед на изпълнението на политиките за околната среда 2019 ДОКЛАД ЗА 

БЪЛГАРИЯ; 
78. ACT OF THE CZECH NATIONAL COUNCIL of 30 March 1987 on State monument care (as 

amended by Act of the Czech National Council No. 425/1990 Coll.); 
79. 183/2006 Coll. ACT of 14th March 2006 on town and country planning and building code 

(Building Act); 
80. Karst geology and cave fauna of Austria: a concise review, Erhard Christian and Christoph 

Spötl; 
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81. The Environmental Implementation Review 2019, COUNTRY REPORT AUSTRIA; 
82. Legislative cave conservation in Austria: Experiences and results, Hubert TRIMMEL; 
83. The conservation of Britain’s limestone cave resource, P. Hardwick 7 J. Gunn; 
84. Conservation of the cave fauna of Greece: a two-year project of Hellenic Institute of 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 
ПРАВИЛНИК 

за квалификация за независима пещерна експлоатация 
 
 
I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Член 1 Тази политика предвижда: 
Тази политика се предвижда: 
- съдържанието на програмата за обучение на независими пещера дейност; 
- условията, които трябва да отговаря дадена организация, която може да осигури обучение 
за независим пещера дейност; 
- задължения на организация, която осигурява обучение за независим пещера дейност; 
- съдържание, метод и процедура за квалификация за независим пещера дейност; 
- условията, които трябва да отговаря дадена организация, за да се провери квалификациите 
за независим пещера активност, която може да се извършват проверка на квалификациите 
за независим пещера дейност; 
- задължението на организацията, за да се провери квалификациите за независим пещера 
дейност във връзка с проверката на квалификациите; 
- подробни договорености за управление на събирането на физически лица, които са 
получили сертификати за квалификация за независим пещера дейност, както и 
- съдържанието и формата на сертификата за завършване на обучението за независим 
пещера дейност, сертификати за квалификация за независим пещера активност и 
удостоверение за регистрация в базата данни на физически лица, които са получили 
сертификати за квалификация за независим пещера дейност. 
 
Член 2 (Цел) 
Обучение и проверка за независим пещера дейност се извършва в степента и по начин, който 
гарантира, че лицата, които са преминали обучение и проверка на съответните специфични 
умения за безопасно и ефективно откриване, или проучване на пещери по пътя за свеждане 
до минимум на въздействието на пещерата, пещерни функции и пещерен живот. 
 
Член 3 (откриване и проучване) 
(1) Физическо лице, което открива, или проучване на пещери, трябва да се класира за 
независим пещера дейност. 
(2) Откриване или да разгледате пещерите в рамките на тези правила, всяко навлизане на 
лица или групи лица в подземната пещера: 
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- А статично въже, за да се преодолее пещерни вертикали или динамично въже за защита 
при изкачване, 
- с катерене или Пещерен колан, 
- пещерен люспите 
- Аксесоар за техническото оборудване на пещерата и подготовката на прикачени файлове 
(например бормашини, къртачи, карфици, класически клинове, клинове за разширение -. 
Болтове, скоби за набиване на колчета разширение) 
- аксесоари за изкопни или изкопаване утайки, които служат за по-нататъшно проникнат в 
неизследвани пещери, 
- лодки, 
- с костюм от неопрен или 
- оборудване за гмуркане. 
(3) Независимо от разпоредбите на предходния параграф, разкриването и разследването на 
пещерата не се счита за да влезе в пещерата с до 10 м въже или динамични помощни линии, 
лични предпазни средства. 
(4) Независимо от първия параграф на тази статия е да изследва и открива пещерите не се 
счита за неквалифициран персонал да влязат на оборудването, посочено в първия, втория и 
третия абзац на втория параграф от настоящия член, ако тя е в рамките на организирани 
публични презентации спелео дейности. 
(5) Независимо от първа алинея от настоящия член, човек може да присъства на 
практическата част на обучението, да влезе в пещерата, придружен от инструктори 
организации упълномощен обучение за независим пещера дейност. 
(6) Независимо от първа алинея от настоящия член могат да бъдат незначителни, в 
съответствие с пети параграф от член 11 от настоящия регламент не може да изпълнява 
проверката на квалификациите за независим пещера дейност, докато на първия период 
изпит след достигане на възраст открива на 18 години и изследва пещери в контекста на 
организирана изследвания спелео асоциация, придружен от лица, имащи право на 
независим пещера дейност. 
(7) Независимо от първа алинея от настоящия член, човек, който е завършил обучение за 
независим пещера дейност, докато на първия период изпит след завършване на откриването 
и проучване на пещери в контекста на организирана изследвания асоциация Пещерен, 
придружени от лица, квалифицирани за независим пещера дейност.. 
 
II. ОБУЧЕНИЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПЕЧА 
Член 4 (съдържание на обучение за независима пещерна експлоатация) 
Обучението за независими пещерни операции включва съдържателните раздели, посочени 
в приложение 1, които са неразделна част от настоящите правила. 
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Член 5 (обхват на обучение за независима пещерна експлоатация) 
Обучение за независима пещерна дейност е разделена на теоретична и практическа част. 
 
Член 6 (организация за обучение за независима пещерна експлоатация) 
(1) Организация, която желае да проведе обучение в независими пещерни операции, трябва 
да отговаря на следните условия: 
- трябва да осъществява дейността по проучване на пещерите; 
- предоставя лектор за отделните предметни области, изброени в приложение 1 към 
настоящите правила; 
- за тематичните раздели, посочени в точки 1, 2 и 3 от приложение 1 към настоящия 
регламент, той трябва да има преподавател с подходящи препратки за специфичното 
съдържание, посочено в приложение 1 към настоящия регламент; 
- по предмета, посочен в точка 4 от приложение 1 към настоящия регламент, трябва да има 
преподавател с най-малко университетска степен и със съответните референции по 
предмета, посочени в точка 4 от приложение 1 към настоящия регламент; 
- трябва да има преподаватели, квалифицирани за независима работа в пещерата; 
- представят програма за обучение за независима експлоатация на пещери за всяко от 
съдържанието, изброено в приложение 1 към настоящия регламент; 
- да притежават безопасно и сертифицирано пещерно оборудване за изпълнение на 
практическата част от обучението (напр. въжета, каски, осветление, лично оборудване за 
използване на въжена техника), и 
- разполагат с достатъчно пространство, оборудвано с аудио-визуални средства (напр. 
компютър и проектор).  
(2) Организацията демонстрира изпълнението на условията, посочени в предходния 
параграф, от програмата за обучение, подготвена за всяко съдържание, посочено в 
приложение 1, по-специално от: 
- доказателства, които показват коя дейност той упражнява; 
- копие от дипломата на преподавателя и посочване на техните референции; 
- доказателство или изявление за съгласие с преподавателите, които ще се обучават; 
декларация за наличието на подходящо пространство, оборудвано с аудиовизуални 
помагала, и 
- декларация за наличието на безопасно и сертифицирано пещерно оборудване за частта за 
практическо обучение със списък на такова оборудване. 
(3) По-подробни критерии за оценка на изпълнението на условията по първия параграф на 
този член се определят в обявлението за обществена поръчка. 
 
Член 7 (сертификат за обучение за независима пещерна експлоатация) 
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Лицето, което е завършило обучението за независими пещерни операции, се издава 
удостоверение от упълномощената организация за обучение за независими пещерни 
дейности. Съдържанието на сертификата за обучение за независими пещерни операции е 
посочено в приложение 2, което представлява неразделна част от настоящите правила. 
 
III. ОЦЕНКА НА СПОСОБНОСТТА ЗА ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА НА ПЕЧАТА 
Член 8 (организация за проверка на компетентността за независима пещерна експлоатация) 
(1) Организацията за проверка на квалификацията за независим пещера дейност в 
съответствие със законодателството, регулиращо защитата на подземните пещери 
спелеоложка асоциация на Словения. 
(2) Организацията за проверка на квалификацията за самостоятелна работа пещера трябва 
да отговарят на следните условия, по-специално: 
- трябва да има статут на действащ общество в интерес на обществото в областта на 
опазването на природата - при условие, трябва да има персонал, финансови и технически 
възможности за изпълнение на задълженията по отношение на прилагането на проверка на 
квалификациите за независим пещера дейност по настоящия регламент, 
- за предходния период трябва да показва редовно и професионално отчитане на 
информация за пещерите, в съответствие с регламента, който предвижда предаване на 
информация относно пещерите. 
 
Член 9 (Съдържание на теста за пещера за независимост) 
(1) Чрез проверка на квалификациите за независим пещера дейност е кандидатът на знанията 
на темите, изброени в приложение 1 към настоящото правило. 
(2) спелеоложка асоциация на Словения посочва необходимото съдържание да бъдат 
проверени в тематичните посочени в т.1, 2 и 3 от приложение 1 към настоящото правило. 
(3) В контекста на съдържанието, посочено в точка 4 от приложение 1 към настоящия 
регламент, се изисква: 
- разбиране на карста и хидрогеоложки система и пещери, като част от тази система; 
-  разбиране особености и слаби места пещера среда; 
- се разбере концепцията на пещери и природни ценности; 
- разбиране на преки и косвени въздействия върху човешките пещерата като природна 
стойност и местообитанието на редки и застрашени видове; 
- Разбиране на спелео проучвания и присъства в гроба, 
- познаване на условията за влизане в пещерата според разделението в открити рудници, 
открити рудници с контролиран достъп и затвори ями; 
- познаване на разпоредбите относно мерките за сигурност и изключенията в подземни 
пещери в съответствие с нормативните актове, регламентиращи защитата на подземните 
пещери; 
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- познаване на принципите на пещери приятелски посещения и изследвания. 
 
Член 10 (Изпит) 
(1) Квалификацията за независим пещера дейност се проверява чрез изпитване. 
(2) спелеоложка асоциация на Словения трябва да определи мястото и датата на изпита, като 
в края на януари за текущата година и публикуването на данни, свързани с изследването, 
по-специално: необходимите материали за изпита, примери за изпита въпроси от темите, 
изброени в приложение 1 към настоящия регламент и препоръчителната литература. 
(3) Данните относно проучване на публикуването му в предходния параграф спелеоложка 
асоциация на Словения на своята интернет страница и да информира упълномощен 
обучителната организация за независимо пещера дейност. 
(4) Прегледът трябва да се извършват най-малко веднъж годишно. 
 
Член 11 (регистрация на изпит) 
(1) Кандидат, който желае да се явят на изпит в предишната статия, влезте в изпита. 
Заявлението трябва да съдържа следната информация за кандидата: 
1. Името, 
2. Дата и място на раждане, 
3. Адреса на постоянно или временно пребиваване, 
4. Гражданство. 
(2) Информацията, посочена в предходната алинея, се обработват в съответствие със 
законодателството, регулиращо защитата на личните данни. 
(3) Един кандидат може да подаде заявление за разглеждане в спелеоложка асоциация на 
Словения не по-късно от 28 дни преди крайния срок за изпита. 
(4) спелеоложка асоциация на Словения писмен изпит призоваваме всички регистрираните 
кандидати не по-късно от 14 дни преди крайния срок за изпита. Призовката съдържа датата, 
мястото и времето на изпита и за набиране на кандидати, преди да влезе на изпит, за да плати 
за разходите за изпита, се посочва номерът на размер и профил. 
(5) Изпитът може да се присъедини кандидат, който е възрастен, и които са в съответствие 
с цената на изпита. 
 
 
Член 12 (изпитна комисия) 
(1) Комисията за преглед се състои от петима членове. 
(2) Трима членове на изпитващите, един от които е председател, представители на 
спелеоложка асоциация на Словения, които трябва да бъдат обучени за независим пещера 
дейност и трябва да служи за пример в областта на независимия пещера дейност. 
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(3) Председателят на управителния съвет изследване е отговорен за точността на полагане 
на изпит и използването на единни критерии в оценката. 
(4) Един от членовете на борда на директорите преглед, който професионално се занимава 
с опазването на подземните пещери, министерството, което отговаря за защита на подземни 
пещери (по-нататък: Министерството). 
(5) Проверителят е човек, който е обучен индивидуален кандидат или представител на 
организация, че всеки кандидат получи. 
(6) Комисията за преглед се изисква преди проверките за проверка на самоличността на 
кандидатите. 
 
Член 13 (изпит за напредък) 
(1) Изпитът се състои от теоретична част, където писмени тестове знанията на темите, 
изброени в приложение № 1, както и практическа работа се провежда в района на катерене, 
където използването на проверки теоретични знания на масивите от съдържание, посочени 
в точка 1 приложение 1 към настоящия регламент. 
(2) В практическата част на изпита може да се присъедини кандидат, който е завършил 
успешно теоретичния изпит. 
(3) Познаване на кандидата на теоретичната и практическата част на изпита се оценява като 
се прогнозира "успешен" или "неуспешен". 
(4) Ако някой от проверяващите с индивидуална оценка не е съгласен относно оценката на 
всички членове с право на глас на изпитващите и да реши с мнозинство на гласовете. 
(5) Прегледът, извършен кандидат в разглеждането на теоретична и практическа част на 
изпита получава оценката "успешен". 
(6) В резултат на председателя на комисията и преглед заявява присъствието на членовете 
на комисията, кандидатите и реализатори веднага след приключване на изпита. Кандидат, 
който се оценява с оценка "неиздържал", за да се запознаят с основанията за не издържали 
изпита. 
(7) Кандидат, който не издържа изпита, можете да кандидатствате отново през следващия 
период на изследване, за да извършат цялата изпит или практически изпит, само ако той е 
завършил успешно теоретичния изпит. 
(8) спелеоложка асоциация на Словения публикува на своята интернет страница по-
подробно обяснение на процеса на проверка на квалификациите за независим пещера 
дейност. 
 
Член 14 (минути) 
(1) Резултатът, определен от федерацията на пещерата на Словения, е един от членовете на 
изпитната комисия, посочена в член 12 от настоящите правила, и води протокол за хода на 

http://www.speleo-bg.org/
mailto:bfs@speleo-bg.org


   
 

 
Повишаване на гражданското участие в 
процесите на формулиране, изпълнение и 
мониторинг на политики и законодателство 
в сектор спелеология 

Българска федерация по спелеология 
бул. „Васил Левски“ № 75, 1040 София 
www.speleo-bg.org   bfs@speleo-bg.org 
СГС по Ф.Д. № 27398 / 1993, ЕИК: 121805883 

Страница  
153 | 160 

 

изпита и при необходимост изпълнява други административни и технически задачи на 
комисията. 
(2) В протокола, воден в два екземпляра, се вписват: 
- състав на изпитната комисия, 
- дата и място на изпит, 
списък на кандидатите, които са издържали или не са издържали изпита, и 
- всякакви коментари от членове на комисията. 
(3) И двете копия на протокола се подписват от председателя и членовете на изпитната 
комисия. 
(4) Приложението към протокола включва изпитни въпроси и оценка на индивидуалните 
отговори и обща оценка на всеки кандидат. 
(5) Пещерната федерация на Словения изпраща копие от свидетелството за правоспособност 
за независими пещерни операции и информация за кандидата, посочен в член 11, първа 
алинея от настоящите правила, в 7-дневен срок от преминаване на изпита. 
 
Член 15 (сертификат за правоспособност за независима експлоатация на пещерата) 
Лице, което успешно е преминало сертификацията за независими пещерни операции, се 
издава удостоверение за компетентност за независими пещерни операции от Словенска 
пещерна федерация не по-късно от 14 дни след преминаване на изпита. Съдържанието на 
сертификата за правоспособност за независими пещерни дейности е посочено в приложение 
3, което е неразделна част от настоящите правила. 
 
Член 16 (разходи) 
(1) Разходите за изпита за квалификация за самостоятелна пещерна дейност се поемат от 
кандидатите. 
(2) Размерът на изпитните разходи, посочени в предходната алинея, се определя от 
Пещерната федерация на Словения съгласувано с министерството. 
I 
V. УПРАВЛЕНИЕ НА КОЛЕКЦИЯТА 
Член 17 (колекция от физически лица, получили сертификати за правоспособност за 
независима пещерна експлоатация) 
(1) Министерството съхранява колекция от физически лица, които са получили сертификати 
за правоспособност за независими пещерни дейности (по-нататък: колекцията). 
(2) Вписването в сборника се извършва въз основа на копие от удостоверението за преминат 
изпит, посочен в член 14, пета алинея от настоящите правила. 
(3) Вписването на чужденеца в колекцията се извършва въз основа на заявлението на 
заинтересовано чуждестранно физическо лице, което трябва да съдържа: 
- заверено фотокопие на валиден документ за самоличност на чужденеца, 
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- удостоверение за членството на чужденеца в асоциацията, участваща в пещерни операции, 
включително изявление, показващо познанието на извънземния за независимите пещерни 
операции, 
- удостоверението на сдружението от предходното тире за членството на това сдружение 
или асоциацията на обществата, в които е сдружението, в международната асоциация на 
пещерните дружества. 
(4) Членството в Международната пещерна асоциация (UIS) със седалище в Постойна се 
счита за Международната федерация на пещерните общества. 
(5) Министерството издава на чужденеца удостоверение за влизане в колекцията от 
съдържанието, посочено в приложение 4, което е неразделна част от настоящите правила. 
 
Член 18 (записи на учебни организации за независима пещерна експлоатация) 
(1) Министерството води архиви на учебни организации за независима пещерна 
експлоатация. 
(2) Документите, посочени в предходния параграф, съдържат следната информация: 
- името на организацията, 
- седалище на организацията, 
- представител на организацията, 
информация за регистрация и 
- датата, на която е получено публичното разрешение 
 
Член 19 (протокол от организации за проверка на компетентността за независима пещерна 
експлоатация) 
(1) Министерството води регистър на организациите за проверка на компетентността за 
независими пещерни дейности. 
(2) Документите, посочени в предходния параграф, съдържат следната информация: 
- името на организацията, 
- седалище на организацията, 
- представител на организацията, 
- информация за регистрация, 
- датата, на която е получено публичното разрешение 
 
V. ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ 
Член 20 (лица, които към момента на влизане в сила на настоящите правила имат 
необходимите знания за независима пещерна експлоатация) 
(1) Пещерните дружества и други дружества, висшите учебни заведения и организации, 
чиято основна регистрирана дейност е опазване на природата или карстово проучване, 
представят в министерството списък на лицата, придобили необходимите знания за 
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самостоятелни пещерни дейности преди влизането в сила на тези правила в срок от четири 
месеца от влизането в сила на настоящия регламент. Правила. Необходимите знания за 
независими пещерни операции се доказват от доказателствата или изявленията за 
извършените изпити за пещерни умения или курсове за обучение. 
(2) Списъкът от предходния параграф трябва да съдържа следната информация: 
- лично име, 
- място и дата на раждане, 
- гражданство, 
постоянно или временно пребиваване и 
- информация за придобиване на пещерни умения. 
(3) Министерството издава на лицата, посочени в първа алинея на този член, удостоверение 
за вписване в колекцията на физически лица, получили сертификати за правоспособност за 
независими пещерни дейности, посочени в приложение 4 към настоящите правила. 
(4) Независимо от първия параграф на този член, физическо лице, което счита, че изпълнява 
условията, посочени в първа алинея на този член, може да предложи на министерството въз 
основа на предложение, съдържащо информация от първи и втори параграф на този член, 
удостоверение за вписване в колекцията за физически лица, които са получили сертификати 
за правоспособност за независими пещерни дейности. 
 
Член 21 (Издаване на сертификати за компетентност за независима експлоатация на 
пещерата без проверка на квалификацията и вписване в колекцията) 
(1) Министерството издава на лицето, посочено в предходния член, удостоверение за 
вписване в колекцията на физически лица, получили сертификати за правоспособност за 
независими пещерни дейности, в тримесечен срок от подаване на заявлението за вписване в 
колекцията. 
(2) Министерството вписва лицата, посочени в предходната алинея, в сборника за физически 
лица, получили сертификати за правоспособност за независими пещерни дейности. 
 
Член 22 (първа проверка на способността за самонадеяне) 
Пещерната федерация на Словения обявява датата на първата оценка на нейната 
компетентност за независими пещерни операции не по-късно от шест месеца след 
уведомяването на министерството за подбора на учебни организации за независими 
пещерни операции. 
 
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
Член 23 (влизане в сила) 
Настоящите правила влизат в сила на петнадесетия ден след публикуването им в Официален 
вестник на Република Словения.  
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Не. 0071-103 / 2006 
Любляна, 18 юни 2007 г. 
EVA 2005-2511-0050 
Janez Podobnik l.r. 
Министър за околната среда и пространственото планиране 
________________________________________ 
Приложение 1.1: Учебни комплекти за независима пещерна експлоатация. 
Приложение 1.2: Сертификат за обучение за независима пещерна експлоатация. 
Приложение 1.3: Сертификат за компетентност за независима експлоатация на пещерата. 
Приложение 1.4: Удостоверение за вписване в колекцията за физически лица, получили 
сертификати за правоспособност за независими пещерни дейности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА НЕЗАВИСИМА ПЕЩЕРНА 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 
 
Комплектите за обучение за независима експлоатация на пещерата са: 
1. пещерно оборудване и техники за изследване на пещери за преодоляване на 
препятствия в пещерите, включващ: 
- лично пещерно оборудване (дрехи, обувки, шлем, осветление, лични техника за въжена 
техника); 
- преодоляване на пропасти (използване на кантар, въжена техника); 
- преодоляване на препятствия  
- Преодоляване на водни бариери (използване на лодки, използване на неопреново облекло); 
2. документация на пещерни проучвания, включваща: 
- водене на записи на пещерни проучвания; 
- измерване на пещери и чертежни планове; 
- определяне на местоположението на входовете на пещерата (използване на топографски 
карти, сателитна навигация); 
- принципите и метода на работа на базата данни на пещерата и 
- комуникация на данни; 
3. опасности в пещерите и спешна реакция с основите на първа помощ, които 
включващ: 
- опасности в пещерите; 
- аварийна реакция и 
- първа помощ; 
4. запазване на пещерите и принципите на предупрежденията за приятелско 
посещение и проучване, което включва: 
- представяне на пещерите като част от уязвимата хидрогеоложка карстова система; 
- подробно представяне на спецификата и уязвимостта на пещерната среда; 
- Представяне на прякото и непряко въздействие на човека върху пещерата и 
местообитанието на редки и застрашени животински видове; 
- представяне на въздействието на пещерните проучвания и посещенията на пещери; 
- подробно представяне на принципите на предупрежденията за приятелско посещение и 
проучване; 
- интерпретиране на концепцията за пещерата като природна ценност и познаване на 
разпоредбите в областта на опазването на пещерите, опазването на природата и на защитена 
дива природа в части, занимаващи се със защитата на пещерите или пещерни животни. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2. СЕРТИФИКАТ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА НЕЗАВИСИМА ПЕЩЕРНА 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 
 
Организация на обучението за независима пещерна експлоатация 
Сертификат за обучение за независима пещерна експлоатация 
Съгласно публичното разрешение, посочено в член 15, първа алинея от Закона за защита 
подземни пещери оторизирана организация ............................................ потвърждава 
.......................................... роден ... ................................ в / на ............... ................... 
гражданин ....................................... завършено обучение за независима пещерна 
експлоатация в съответствие с разпоредбите на Закона за защита от подземните пещери 
Обучението се проведе от ……………………… до …………………………………… 
Номер на сертификата 
Дата на издаване на сертификата 
Печат и подпис 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3. СЕРТИФИКАТ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМА 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПЕЩЕРАТА 

 
Пещерна асоциация на Словения 
Сертификат за компетентност за независима експлоатация на пещерата 
Съгласно публичното разрешение, посочено в член 15, четвърта алинея от Закона за защита 
от подземните пещери на словенската пещерна асоциация потвърждава 
.......................................... роден ... ................................ в / нa ............... ................... 
гражданин ....................................... успешно премина проверка на квалификация за 
независими пещерни операции в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на 
подземни пещери. 
Прегледът беше извършен на …………………. през ……………………………………… 
Номер на сертификата 
Дата на издаване на сертификата 
Печат и подпис 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, 
ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТИ ЗА НЕЗАВИСИМИ ПЕЩЕРНИ ДЕЙНОСТИ 
 
Удостоверение за вписване на физически лица, получили сертификати за независима 
пещерна експлоатация: 
Република Словения 
Министерство на околната среда и пространственото планиране 
Съгласно закона, уреждащ опазването на подземните пещери, и регламента за него 
обучение за независима пещерна експлоатация е .......................................... роден ... 
................................ в / на ............... ................... гражданин ....................................... Член на 
пещерното дружество ………………………… .. от ……………………………… 
вписани като физически лица, получили сертификати за независима пещерна експлоатация. 
Номер на сертификата 
Дата на издаване на сертификата 
Печат и подпис 
__________________ 
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