КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СВЕТОВНОТО
КУЛТУРНО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО
(ПРИЕТА С РАЗПОРЕЖДАНЕ № 13 НА БЮРОТО НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 4 ФЕВРУАРИ 1974 Г. В
СИЛА ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 1975 Г.)
Обн. ДВ. бр.44 от 27 Май 2005г.
Генералната конференция на Организацията на обединените
нации за образование, наука и култура на своята седемнадесета сесия,
проведена в Париж от 17 октомври до 21 ноември 1972 г.,
Като съзнава, че световното културно и природно наследство е
застрашено все повече и повече от разрушаване, което се дължи не само
на традиционните причини за деградация, но и на самото развитие на
обществено-икономическия живот, в резултат на което се задълбочават
увреждащите и разрушителните явления,
Като отбелязва, че разрушението или изчезването на дадено
културно и природно наследство представлява пагубна загуба за цялото
човечество,
Като отчита, че опазването на това наследство на национално
ниво е незадоволително поради големите средства, от които се нуждае, и
недостатъчните икономически, научни и технически ресурси на страната,
на чиято територия се намира съответното наследство, което подлежи на
съхранение,
Като напомня Устава на ЮНЕСКО, който предвижда съдействие
на Организацията за запазване, развитие и разпространение на знания,
за насърчаване на дейността по опазване и защита на световното
наследство, както и за създаване на международни конвенции в тази
област, които да бъдат препоръчани на заинтересованите народи,
Като отчита, че съществуващите международни конвенции, препоръки и
резолюции в областта на културното и природното наследство утвърждават
значението на дейността по опазване на това уникално и незаменимо
наследство за цялото човечество, независимо на кой народ принадлежи,

Като взема под внимание, че отделни обекти на културното и
природното наследство представляват изключителен интерес и се
нуждаят от опазване като елемент от световното наследство на цялото
човечество,
Като съзнава, че широкият обхват и сериозност на новите
опасности, които застрашават културното и природното наследство от
изключително световно значение, налагат необходимостта от участие на
цялата международна общност в опазването на това наследство
посредством колективно съдействие, което няма да замени, а ще
допълни ефективно дейността на заинтересованата страна,
Като счита, че е наложително да се приемат нови договорни
разпоредби в тази област, които следва да утвърдят ефикасна постоянна
система за колективна защита на културното и природното наследство от
изключително световно значение, изградена на базата на съвременните
научни методи,
След като взе решение на своята шестнадесета сесия, че този
въпрос следва да бъде предмет на международна конвенция,
приема на шестнадесети ноември 1972 г. тази конвенция.

Член 1
За целите на тази конвенция 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,
- ансамблите: групи от отделни или сборни конструкции, които
поради своята архитектура, своето хармонично единство или своята
интеграция в околната среда имат изключително световно значение от
гледна точка на историята, изкуството или науката,
- забележителните места: човешки творби или произведения,
създадени съвместно от човека и природата, както и зоните,
включително и археологичните обекти с изключително световно значение
от гледна точка на историята, естетиката, етнологията или
антропологията.

Член 2
За целите на тази конвенция терминът "природно наследство"
включва:
- природните паметници, състоящи се от физически и
биологически образувания или групи от такива образувания с
изключително световно значение от естетическа или научна гледна
точка,
- геологическите и физиографическите образувания и строго
определените зони, които представляват местообитание на застрашени
животински и растителни видове с изключително световно значение от
научна гледна точка или от гледна точка на необходимостта от тяхното
съхранение,
- строго определените природни обекти или зони с изключително
световно значение от научна гледна точка, от гледна точка на
необходимостта от тяхното съхранение или поради уникалната им
природна красота.

„Всяка държава - страна по тази конвенция,

признава
задължението
си
да
осигури
идентификация, защита, съхранение, популяризация
и предаване на бъдещите поколения на посоченото в
чл. 1 и 2 културно и природно наследство,
разположено на нейната територия.”

 Термините „природно наследство“ и „културно
наследство“ са широкообхватни философски
категории отразяващи обективно съществуващи
реалности.
 Термините „природно наследство“ и „културно
наследство“ са от един ранг и следва да бъдът
използвани еквивалентно.
 Природното и културното наследство са
диалектически свързани.

Закон за културното наследство
Чл. 6. – в определението за културно наследство в са включени и
„природни ценности (образци)“;
Чл. 7. (1) - към културна ценност са включени в „природна даденост
или феномен“;
Чл. 24. Музеят е културна и научна организация, която издирва,
изучава, опазва и представя културни ценности, природни образци и
антропологични останки с познавателна, образователна и
естетическа цел.
Чл. 53. т. 5. са включени„образци от флората, фауната,
палеонтоложки и минерални образувания;”

• 1933 г. - обявени са първите защитени природни обекти в България "Силкосия", "Парангалица";
• 1934 г. - обявен е първият национален парк на Балканския
полуостров – Витоша;
• 1936 г. - приет от Народното събрание Наредба - Закон за защита
на родната природа. Обявени са природно-исторически места с
национално значение: Бузлуджа, Шипка, Вола, Оборище;

•

1937 г. - обявен за защитен първият природен паметник –
Побитите камъни (Дикилиташ);

Указ за обнародване Правилник за прилагане
на Наредбата-закон за защита на родната природа

„Побитите камъни“ – включени в
Индикативната листа на ЮНЕСКО

Закон за подземните богатства
Законът урежда свободното извършване на дейности, само
свързани с научни изследвания, учебна и преподавателска работа.

Правен статут подземните богатства

Съгласно чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България :
„Подземните

богатства,

крайбрежната

плажна

ивица,

републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с
национално значение, природните и археологическите резервати,

определени

със

собственост.".

закон,

са

изключителна

държавна

Задължения по Закона за подземните богатства
Чл. 13. Титулярите на разрешение за търсене и проучване и за
проучване, концесионерите и изпълнителите на обществени поръчки
за геоложки изследвания са длъжни да:
…4.
събират,
идентифицират,
съхраняват
и
документират
минералното разнообразие в предоставените им площи и обекти;
Чл. 30. Титулярят на разрешението за търсене и проучване или за
проучване е длъжен:
4. при откриване на минерални, исторически или археологически
находки, които имат признаци на културни ценности, да спре временно
работата и да уведоми незабавно министъра на енергетиката и
министъра на културата.
Чл. 35. (1) Концесионерът е длъжен:
(2) при откриване на уникални минерални образувания или движими
културни ценности в 7-дневен срок да уведоми министъра на
енергетиката и министъра на културата.

Общината в Маджарово издава удостоверения за събиране на
минерали и полускъпоценни камъни по повърхността на земи, води и
водни обекти-общинска собственост по отпаднал текст от закона :
(Изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.) Чл. 1, ал. 2. т.3. събиране на скални,
минерални и почвени образци от земната повърхност с нетърговска
цел;
http://www.madzharovo.bg/new/main.php?module=info&object=i
nfo&action=view&inf_id=23

№
ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И
по
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗМДТ
ред
1.

За събиране на минерали и полускъпоценни камъни по повърхността на земи, води и водни обекти-общинска
собственост и издаване на разрешение

годишна такса

30 лв.

Закон за опазване на околната среда
Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани със:
1. опазването на околната среда за сегашните и бъдещите
поколения и защитата на здравето на хората;
Чл. 4. Компонентите на околната среда са: атмосферният въздух,
атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафтът,
природните обекти, минералното разнообразие, биологичното
разнообразие и неговите елементи.
Чл. 15.
(1) Кметовете на общини:
5. организират и контролират чистотата, поддържането, опазването
и разширяването на селищните зелени системи в населените места и
крайселищните територии, както и опазването на биологичното
разнообразие, на ландшафта и на природното и културното
наследство в тях;

Проблем!

Закон за защитените територии
Чл. 1. С този закон се уреждат категориите защитени територии
тяхното предназначение и режим на опазване и ползване,
обявяване и управление.
Чл. 21. В националните паркове се забраняват:
8. събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални
образувания;
Чл. 23. (1) 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 и културата. (Побитите камъни, част
от Индикативната листа на ЮНЕСКО)
Чл. 31. В природните паркове се забраняват:
4. събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални
образувания;
7. добив на полезни изкопаеми по открит способ;

Шуменското плато
Обявено е за защитена
територия на 5 февруари 1980 г.
с цел съхраняване на ценните
растителни и животински
видове, платовидния ландшафт.

Шуменското плато – уникално находище на ахати!
Проблем – защитено само
биоразнообразието!
Обявено е за защитена територия с цел
съхраняване на ценните растителни и
животински видове, платовидния
ландшафт.

„Орфеев ахат“ – Вишеград – природен и археологически обект

Кой и как може да добива злато и скъпоценни камъни?
Има Наредба за условията и реда за вписване в регистъра и за
изискванията към дейността на лицата, които осъществяват
дейност по добиване, преработване и сделки с благородни
метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие
Чл. 1.(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Добиване, преработване и сделки
с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях могат
да извършват лицата, които са търговци с вписан предмет на дейност
работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от
тях или са дружества по чл. 357 от Закона за задълженията и
договорите (ЗЗД), когато извършват такава дейност по занятие и са
вписани в публичния регистър на лицата, осъществяващи тези
дейности.

Кой и как може да добива злато и скъпоценни камъни?
Има Наредба за условията и реда за вписване в регистъра и за
изискванията към дейността на лицата, които осъществяват
дейност по добиване, преработване и сделки с благородни
метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие
Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Добивът на благородни метали се
извършва от търговци, вписани в регистъра по чл. 2, ал. 1:
1. по промишлен начин - след получаването на концесия по реда на
Закона за подземните богатства;
2. чрез ръчно промиване на златоносен пясък с допълнителни дребни
технически средства - след получаването по реда на Закона за
общинската собственост на разрешение от кмета на общината, на
чиято територия се намира обектът;
3. чрез промиване на златоносен пясък с механизация - в участъци,
определени с Плановете за управление на речните басейни и с
работните проекти съгласно Закона за водите.

«Снимки от така наречената Златна нива в Чирпанско където са намерени
едни от най големите късове злато преди доста години.Срещу нея има
останки от антични златни рудници,открит способ на работа.След снимките
има карта на която съм очертал рекичката която е цялата златоносна.
Виждате на снимките какви дупки са правени на самата златна нива, която е
на склон. След село Долно Ново село ми показаха преди години където е
имало и багери с големи драги“

Извадка от Наказателния кодекс относно културни
ценности, кореспондиращи с природно наследство

Чл. 278. (1) Който открие културна ценност и в продължение на
седем дни не съобщи на властта, се наказва с лишаване от свобода
до три години или с глоба от петстотин до три хиляди лева.
Чл. 278в. (3) Който унищожи или повреди изключително ценни
единични и невъзстановими земни и скални образувания и
пещери, обявени за защитени, се наказва с лишаване от свобода
до три години или с глоба от двеста до две хиляди лева, както и с
обществено порицание.

В планински поток може да откриете
златно зрънце. Ваше ли е да го
вземете?

На брега на морето намирате пъстри
блестящи минерали, които се оказват
скъпоценни камъни.
Ваши ли са?

