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Република България отделя особено внимание на законодателството, отнасящо се до
опазване на околната среда. Само през последните години са приети, изменени и
допълнени редица закони, наредби постановления на Министерски съвет, отнасящи се
до защитените територии, горското стопанство, биологичното разнообразие, водите и
др.
Законът за защитените територии е приет с Указ № 392 и е побликуван на
11.11.1998 г. в ДВ. С него се уреждат категориите защитени територии, тяхното
предназначение и режим на опазване и ползване, обявяване и управление.
Целта на закона е опазването и съхраняването на защитените територии като
национално и общочовешко богатство и като специална форма на опазване на родната
природа, способстващи за развитието на културата и науката и за благополучието на
обществото. Опазването на природата в защитените територии има предимство пред
другите дейности. Чл.3 от закона гласи, че държавата изгражда и осигурява
функционирането и съхраняването на система от защитени територии като част от
регионалната и световна мрежа от такива територии в съответствие с международните
договори по опазване на околната среда, по които Република България е страна.
Предназначението на защитените територии е опазването на биологичното
разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на
характерни и забележителни обекти на неживата природа и пейзажа.
Съгласно чл.5 защитените територии се делят на 5 категории: резерват, национален
парк, природна забележителност, поддържан резерват, природен парк, защитена
местност.
Разликата между резерват и поддържан резерват е тази, че: в
поддържаните резервати се допуска провеждане на поддържащи, направляващи,
регулиращи или възстановителни мерки. Тези дейности идейностите по охрана,
посещение с научна цел, преминаването по маркирани пътеки, включително с
образователна цел, събирането на семенен материал, диви растения и животни с
научна цел или за възстановяването им на други места се определят в плана за
управление на поддържания резерват, докато при резерватите със строг контрол чрез
заповед и разрешение от Министерство на околната среда и водите, като не се
позволяват поддържащи, направляващи и възстановителни мерки.
Разликата между националните и природни паркове се състои в:
1. В границите на националните паркове не попадат населени места и селищни
образувания, докато в Природните паркове може да има, както и да се осъществяват
производства и дейности, които не замърсяват околната среда;
2. Пашата на кози в националните паркове е забранена, а в Природните се допуска
само на определени за това места;
3. В националните паркове е забранено всякакъв вид строителства, които не са

свързани с нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, в
Природните паркове са позволени дейности и строителства, които са разрешение с
плана за управление на парка и устройствените технически планове и проекти.
4. За Природните паркове или части от тях могат да се прилагат и разпоредбите на
чл.21, ал. 1, отнасящи се до националните паркове, ако са приети с плановете за
управление.
За защитени местности се обявяват: територии с характерни или
забележителни ландшафти, включително такива, коти са резултат на хармоничното
съжителство на човека и природата; местообитания на застрашени редки или уязвими
растителни и животински видове и съобщества. съгласно чл.34 в защитените
местности се забраняват дейности, противоречащи на изискванията за опазване на
конкретните обекти, предмет на защита.
Демократичността на закона се състои в това, че предложения за обявяване на
национални и Природни паркове се правят от министерства и ведомства, от общини и
областни управители, научни и академични институти и обществени организации, а за
останалите категории – от всички заинтересовани физически и юридически лица.
Законът определя и пътищата за финансиране на защитените територии и
административните нарушения и наказания, които се състоят от имуществена санкция
и глоба. Минималният размер е 5000 лв., а максималният – 50 млн. лв.
Друг закон, това е Законът за биологичното разнообразие, приет с Указ № 283,
побликуван в ДВ бр.77 от м. август 2002 год. този закон урежда отношенията между
държавата, общините, юридическите и физическите лица по опазването и устойчивото
ползване на биологичното разнообразие в Република България.
Целта е да се опазят представителни за Република България и Европа типове
природни местообитания и местообитания на застрашени, редки и ендемични
растителни и животински видове в рамките на Националната екологична мрежа (чл
(2), която включва съгласно чл.3, ал.1:
1. защитени зони, в които могат да участват защитени територии
2. защитени територии, които не попадат в защитените зони
3. буферни зони около защитени територии, както и КОРИНЕ места, Рамсарски места
и орнитологични важни места
Цели на Закона за биологичното разнообразие са и:
- опазването на защитените растителни и животински видове от флората и фауната на
Република България, както и на тези, които са обект на ползване и търговия
- опазването на генетичните ресурси и разнообразиео на растителни и животински
видове извън естествената им среда
- регулиране на въвеждането на неместни и повторно въвеждане на местни растителни
и животински видове в природата
- регулиране на въвеждането на неместни и повторното въвеждане на местни
растителни и животински видове в природата
- регулиране на търговията с екземпляри от застрашени видове от дивата флора и
фауна
- опазване на вековни и забележителни дървета.

Защитените зони съгласно чл.5 са предназначени за опазване и възстановяване на
благоприятното състояние на включените в тях природни местообитания, както и на
видовете в техния естествен район на разпространение.
Териториите, включващи типове природни местобитания от Приложение І на
Резолюция № 4 (1996г) на постоянния комитет на Бернската конвенция;
приоритетните типове природни местообитания за опазване и местообитанията
съответстващи на Единната европейска класификация на местообитанията се подлагат
на оценка въз основа на показателите:
- степен на представителност на природния тип местообитание за съответната
територия;
- площ на територията, заета от природния тип местообитание в сравнение с общата
площ, заета от същия тип природно местообитание в границите на Република
България;
- степен на съхраненост на структурата и функциите на съответния тип природно
местообитание иш възможности за тяхното възстановяване;
- обща оценка на значението на територията за съхранението на съответния тип
природно местообитание, въз основа ва величината от предходните 3 показателя (чл.7,
ал.1,т 1,2,3,4)
Териториите, включващи местообитания от приложението към Резолюция 6 (1998) на
Постоянната комисия от приложението на Бернската конвенция и приоритетното
съхраняване местообитанието на отделни видове също се подлагат на оценка, но въз
основа на показателите:
- размер плътност на популацията на вида, обитаваща територията, в сравнение с
размерите и плътността на популацията на същия вид в Република България;
степен на съхраненост на характерните черти на местообитанието, които са от
значение за съответния вид и възможности за възстановяването им;
- степен на изолираност на популацията, обитаваща територията по отношение на
основния район на разпространение на вида;
- обща оценка на значението на територията за съхранението на съответния вид, въз
основа на величината на предходните показатели (чл7,ал.2).
А териториите, включващи местообитания на видовете птици от приложение № 2 към
закона за биологичното разнообразие се подлагат на оценка въз основа на следните
показатели:
- размер и/или плътност на популацията на вида по време на гнездене, зимуване или
миграция в сравнение с размера и/или плътността на популацията на вида на същия
вид в Европа и република България
- степен на представеност на местообитанието от значение за вида в съответната
територия
- обща оценка на значението на територията за съхранението на съответния вид въз
основа на величината на предходните два показателя.

За буферни зони се обявяват зони около резерватите, поддържаните резервати и
влажните зони, които са защитени територии, обявени по реда на Закона за
защитените територии (чл.20, ал.1 и ал.2).
Съгласно чл.27 се разработват планове за управление на защитените зони и за
буферните зони, като при буферните зони плановете за управление на съответните
защитени територии. В плановете за управление по чл.27 се предвиждат мерки, които
целят предотвратяване на влошаването на условията в типовете природни
местообитания и в местообитанията на видовете, както и на застрашаването и
обезпокояването на видовете, за опазването на които са обявени съответните
защитени зони.
Устройствените планове, устройствените проекти за горите и регионалните програми,
разработени по реда на други закони, се съобразяват с мерките по Закона за
биологичното разнообразие. Към тях се включват мерки и дейности за опазване
елементите на ландшафта, които въз основа на своята линейна и непрекъсната
структура или свързваща функция са значими за миграцията, географското
разпространение и генетичния обмен в растителния и животински популации и
видове.
За инвенстиционни проекти за територии, невлизащи в защитени територии следва да
се извършва оценка на въздействието върху околната среда (съгласно Закона за
опазване на околната среда).
Законът за биологичното разнообразие третира и опазването на растителните и
животински видове – от дивата флора и фауна в естествената им среда чрез:
съхраняване на местообитанията; поддържане или възстановяване на условията в
местообитанията, съобразно екологичните изисквания на съответния вид; поставяне
на видовете под режим на защита или на регулирано ползване; разработване и
прилагане на планове за действие за видове с различна степен на застрашеност;
повторно въвеждане в природата на изчезнали видове и попълване на популациите на
редки и застрашени видове. Към тези мерки се прилагат и мерки за опазването на
растителните и животински видове от дивата флора и фауна извън естествената им
среда чрез отглеждане на екземпляри и съхраняване на генетичен материал при
контролирани от човека условия.
Разпоредбите относно търговията със застрашените видове от дивата флора и фауна се
отнасят за екземпляри от видове, включени в приложенията на Конвенцията по
международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES) –
чл.70.
Внасянето и изнасянето на екземпляри се извършва съгласно изискванията на
(CITES), Закона за биологичното разнообразие, Закона за митниците и другите
специални закони.
Съгласно чл.114 Управлението и контрола по опазване на биологичното разнообразие
в Република България се осъществява от МОСВ и други държавни органи и техните
поделения в рамките на своите компетенции. Създаден е и Национален съвет по
биологичното разнообразие като консултативен орган на министъра на околната среда
и водите. Той включва представители на заинтерисованите министерства и ведомства,
научни и академични институти, неправителствени и природозащитни организации.
Чл.124 до 129 третират административните нарушения и наказания. Глобите варират
от 50 до 30 000 лв., в т.ч. и имуществена санкция. А вещите предмет на нарушението се
отнемат в полза на държавата. Освен тези 2 закона, приети са също закон за лечебните

растения, който урежда управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване
на лечебните растения, включително събирането и изкупуването на получаваните от
тях билки, Закона за водите, Наредба №2/2003 г. за реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда на националните, регионалните и областни
планове и програми за развитие, устройствените планове и техните изменения.
Инструкция 1/2003 г. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка,
съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати
измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от
обекти с неподвижни източници; Постановление № 169 от юли 2003 г. за приемане на
Наредба за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване
на околната среда над допустимите норми и др.
Ще се спра накратко и върху Закона за горите. С него се уреждат отношенията,
свързани със собствеността и стопанисването – управлението, възпроизводството,
ползването и опазването на горите в Република България. Целта на закона е
съхраняването на българските гори като национално богатство – основен
средообразуващ фактор чрез възпроизводството и устойчивото им развитие на
многоцелевото ползване в интерес на собствениците и обществото (чл.1, ал.1 и 2).
Разпоредбите на този закон не се отнасят за горите и земите от горския фонд в
защитените територии изключителна държавна собственост, освен в случаите по
чл.67,ал.3 от ЗЗТ.
Съгласно чл.4(1) горите съобразно функциите си се делят на гори с основно
дървопризводителни и средообразуващи функции, защитени и рекреационни гори и
гори в защитени територии. Гори в защитените територии са горите и земите от
горския фонд, попадащи в защитените територии, обявено по реда на закона за
защитените територии, и в защитени зони, обявени по реда на Закона за биологичното
разнообразие.
Глава 2 от закона третира организацията на горския фонд. Чл.22 (2) урежда въпроса
със създаването на специализирани териториални звена, едни от които са дирекциите
на природните паркове, чиито функции са осъществяване организацията,
координацията и контрола на дейностите по: възпроизводството на горите в горския
фонд; ползването на горите и земите в горския фонд; проектирането и строителството
в горския фонд; ловното стопанство.
Съгласно чл.49(1,2) промени на вида/или интензивността на сечта при доказана
необходимост с протокол на комисия, назначена от началника на НУГ може да стане
само слуд съгласевани с министъра на околната среда и водите.
Чл.68, ал.11 забранява пашата в защитените територии, освен ако това не е указано
изрично в заповедта за обявяване на защитените територии. За Природен парк
“Сините камъни” пашата е позволена в определена с плана за управление територия.
Пашата се организира само ако има издадено позволително от Държавното
лесничейство.
С чл.74, ал.3 се определя броя на горските стражари, извършващи охрана на
природните паркове. Дейността им обхваща всички действия за предотвратяване на
всички нарушения, свързани с възпроизводството, ползването и стопанисването на
горите.

