
Закон за защитата на природата и поддържането на 
ландшафтите1

 
Глава 4 
Опазване на определени части от природата и ландшафта 
 
Раздел 1 
Кохерентна екологична мрежа2 и свързване на местообитания; защитени 
части от природата и ландшафта 
 
Чл. 20 Общи разпоредби 
 
(1) Изгражда се мрежа от свързани местообитания (кохерентна екологична мрежа), 
която обхваща най-малко 10% от площта на всяка провинция. 
 
(2) Части от природата и ландшафта могат да бъдат защитени: 
 
1. по чл. 23 като защитена природна територия3, 
2. по чл. 24 като национален парк или национална природна забележителност, 
3. като биосферен резерват, 
4. по чл. 26 като защитена ландшафтна територия4, 
5. като природен парк, 
6. като природна забележителност или 
7. като защитена съставна част на ландшафта. 
 
(3) Назованите в ал.2 части от природата и ландшафта, доколкото са подходящи за това, 
са съставни части на кохерентната екологична мрежа.  
 
§21 Кохерентна екологична мрежа, свързване на местообитания 
 
(1) Кохерентната екологична мрежа цели трайното опазване на популациите на дивите 
животни и растения, включително обитаваните от тях територии, местообитанията и 
групите им, както и запазването, възстановяването и развитието на функциониращи 
екологични връзки. Мрежата трябва да допринесе и за подобряването на свързаността 
на мрежата Натура 2000. 
                                                 
1 На много от местата, където този закон се цитира в немските текстове, той е посочен съкратено като 

Bundesnaturschtzgesetz (BNatSchG), което се превежда като Федерален закон за защита на природата. 
По този начин законът се посочва и в останалите текстове, преведени в рамките на проект “Немски 
опит в прилагането на Европейското законодателство: Натура 2000 – управление и финансиране”. 
Бел.р. 

2 В Германия съществува национална класификация на типовете местообитанията, наричани 
традиционно типове биотопи. Традиционно съществува и включеното на това място в закона понятие 
– Biotopverbund (буквално: мрежа от биотопи). Понятието Biotopverbund съдържа в себе си и аспекта 
на кохерентността, за това тук то се превежда като „кохерентна екологична мрежа“, търсейки паралел 
с българския Закон за биологичното разнообразие и включеното в него понятие „национална 
екологична мрежа“. Бел.р. 

3 Категорията защитена територия е съпоставима с българската защитена местност. Бел.р. 
4 Тази категория защитена територия е подобна на защитена местност, но в нея се пазят и устойчивото 

ползване на природни ресурси, културно-исторически-особености на ландшафта и/или функциите му 
за рекреация. Бел.р. 
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(2) Кохерентната екологична мрежа се изгражда трансгранично във всички провинции. 
По този въпрос провинциите съгласуват дейността си. 
 
(3) Кохерентната екологична мрежа се състои от сърцевинни зони, свързващи зони и 
свързващи елементи. Съставни части на кохерентната екологична мрежа са: 
1. националните паркове и националните природни забележителности, 
2. защитените природни територии, зоните по Натура 2000 и биосферните резервати 
или части от тези територии, 
3. законово защитени местообитания по смисъла на чл. 30, 
4. други зони и елементи, включително такива, които са част от националното 
природно наследство, от Зеления пояс, както и части от защитените ландшафтни 
територии и природните паркове, когато са подходящи за постигане на целта, назована 
в ал.1. 
 
(4) Необходимите сърцевинни зони, свързващи зони и свързващи елементи получават 
правна сигурност чрез обявяването им за защитени части от природата и ландшафта по 
смисъла на чл. 20, ал. 2, чрез планови актове, дългосрочни договорни споразумения или 
други подходящи мерки, за да се осигури съществуването на кохерентната екологична 
мрежа в дългосрочен план. 
 
(5) Без да се нарушават разпоредбите на чл. 30, надземните водни тела, включително 
техните периферни ивици, брегови зони и крайречни заливни територии трябва да 
бъдат запазени като обиталища и местообитания на естествено срещащите се 
животински и растителни видове. Те трябва да се развиват така, че да могат да 
изпълнят широкомащабната си свързваща функция за мрежата в дългосрочен план.  
 
(6) На регионално ниво се опазват, а там, където не са налични в достатъчна степен, се 
създават, особено в земеделските ландшафти, необходимите за свързването на 
местообитанията линейни и точкови елементи, особено живи плетове, синори и 
слогове, както и местообитания с функция на свързващи елементи (свързване на 
местообитанията в мрежа).  
 
§30 Законово защитени местообитания 
 
(1) Поставят се под законова защита частите от природата и ландшафта, които имат 
особено значение като местообитания (обща разпоредба).  
 
(2) Забраняват се действия, които могат да доведат до разрушаване или друго 
значително отрицателно въздействие върху следните местообитания: 
 
1. естествени или близки до естествените райони на течащи или стоящи 
вътрешноконтинентални водни тела, включително техните брегове и принадлежащата 
им крайбрежна естествена или близка до естествената растителност, както и техните 
естествени или близки до естествените области на затлачване, стари ръкави и редовно 
заливани територии, 
2. блата, мочурища, площи, обрасли с тръстика и големи острици, влажни ливади с 
острици и дзуки, извори, вътрешноконтинентални засолени местообитания, 
3. открити вътрешноконтинентални дюни, открити естествени каменни реки и сипеи, 
глинести и льосови стени, съобщества с ниски храсти, съобщества на жълтуга (Genista) 
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и съобщества на хвойна, картълови ливади, сухи тревни съобщества, тревни 
съобщества на почви, богати на тежки метали (Violetalia calaminariae), гори и 
храсталаци на сухи и топли места,   
4. блатисти, мочурни и алувиални гори, гори по дефилета, сипеи и стръмни склонове, 
субалпийски гори от Larix decidua и/или Pinus cembra,  
5. открити скални формации, алпийски тревни съобщества, както и долчинки със 
снежни преспи и криволесия, 
6. морски скалисти и стръмни брегове, крайбрежни дюни и пясъчни насипи, 
крайбрежни лагуни, балтийски бракични лагуни с плитчините им, солени ливади и 
морски плитчини по крайбрежията, подводни ливади и други морски находища на 
макрофити, рифове, сублиторални пясъчни плитчини, наноси с почвена мегафауна, 
богати на видове чакълести и едропясъчни терени, както и черупкови отложения по 
морското крайбрежие. 
 
Забраната в изр.1 е валидна и за други законово защитени от провинциите 
местообитания. 
 
(3) По предложение може да се допусне изключение от забраната в ал.2, ако 
въздействията могат да бъдат компенсирани. 
 
(4) Ако поради изготвяне, промяна или допълване на застроителни планове на общини 
могат да се очакват действия по смисъла на ал. 2, по предложение на съответната 
община може да се издаде решение за необходимо изключение или освобождаване от 
забраната в ал. 2 преди изготвянето на застроителния план. Ако е допуснато 
изключение или е разрешено освобождаване от забраната, за провеждането на иначе 
допустим проект не е необходимо допълнително изключение или освобождаване от 
забраната, ако осъществяването на проекта започне в рамките на седем години след 
влизането в сила на плана за застрояване.  
 
(5) При законово защитени местообитания, които са възникнали през времетраенето на 
договорно споразумение или участие в обществени програми за ограничаване на 
стопанското ползване, ал. 2 не важи за възобновяването на допустимо земеделско, 
горскостопанско или рибностопанско ползване в рамките на 10 години след 
приключването на съответното договорно споразумение или участието в съответните 
обществени програми.  
 
(6) При законово защитени местообитания, които са възникнали върху площи, за които 
е било ограничено или прекратено допустимото добиване на полезни изкопаеми, ал. 2 
не важи за възобновяването на добива в рамките на 5 години след ограничаването или 
прекратяването.  
 
(7) Законово защитените местообитания се регистрират, като на обществеността по 
подходящ начин се осигурява достъп до съответната документация. Регистрацията и 
достъпът до документацията по нея се съобразяват със законодателството на 
провинциите. 
 
(8) Допълнителните защитни разпоредби, включително решенията относно 
изключенията и освобождаването от забрани остават незасегнати.  
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