
ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ 
ТИРИТОРИИ В БЪЛГАРИЯ 



България е третата страна в ЕС с най-голяма 
площ защитени територии 



Хърватия Словения 

Дания Великобритания 

На първите две места са Словения и Хърватия 
 на последните две – Дания и Великобритания 



Защитените територии опазват 
най-значимото ни природно 

наследство 

НАЦИОНАЛЕН ПАРК Поддържан резерват 

Резерват Природен парк 

Природна 
забележителност 

Защитени 
местности в 
България са: 



Защитените територии са 
предназначени за: 

Опазване на биологичното  

разнообразие 

Опазване на естествените процеси 

в екосистемите; 

Опазване на забележителни 

обекти на неживата природа; 

Опазване на пейзажите 



Биосферни резервати 

Резерват „Али ботуш“ Баюви дупки – Джинджирица 

„Бистришко бранище“ Резерват „Боатин“ 
 



Резерват „Джендема“ Резерват „Дупката“ 

Резерват „Камчия“ Резерват „Купена“ 



Резерват „Мантарица“ Резерват „Парангалица“ 

Резерват „Сребърна“ Резерват „Стенето“ 



Резерват „Узунбуджак“ Резерват „Царичина“ 

Резерват „Червената стена“ Резерват „Чупрене“ 



Национален парк Пирин  Резерват „Сребърна“ 



Първата официално обявена защитена 

територия в България е странджанският 

Резерват „Силкосия” с площ 396 ha. 

Той е създаден през 1931 за опазване на 

вечнозелени храстови формации във 

водосборния басейн на река Велека. Горските 

насаждения заемат 80 % от площта на 

резервата.  

Наричат "Силкосия" естествена 

ботаническа градина. Тук много добре са 

запазени характерните за Странджа 

вeчнозелени храстови формации. Най-

изящни сред тях са кавказката иглика и 

пролетната циклама, които цъфтят още през 

февруари - март и придават особен колорит 

на планината. 



Биосферен Резерват "Парангалица"  

 

Биосферен резерват Парангалица е 

перлата на Рила планина, обявен 

1933 г. Името му има гръцки произход и 

означава забранено, запазено място. 

Намира се в южната част на 

Национален парк "Рила", в Югозападния 

дял на река Бистрица. Официално е 

признато, че тук са едни от най-

благоприятните условия за развитието 

на смърча в Европа. Там са установени 

около 290 вида висши растения. 75 

вида са включени е Червената книга 

на България.  



Витоша е първият парк в 

България и на Балканския 

полуостров. Обявен е като 

национален през 1934 г. През 

2000 г. паркът е прекатегоризиран 

в природен.  

На територията му са 

разположени два резервата. 

1 „Бистришко бранище”  2 „Торфено бранище 
Пещера „Духлата“ е най-

дългата пещера в 

България.  

 Разположена е на 7 етажа и 

в нея текат 6 подземни реки, 

а общата ù дължина 

надхвърля 18 км. 

 



Природният парк „Витоша“ е част от 
Европейската екологична мрежа НАТУРА 
2000 и е защитена зона по двете 
европейски природозащитни директиви – 
за птиците и за местообитанията. 



„Ропотамо” (1940г.)   „Калиакра” (1941г.) „Златни пясъци”(1943г.) 

Защитени територии, които днес са сред 

най-ценните български резервати и паркове: 



Резерватът «Сребърна»  е включен и в 

световната мрежа на биосферните 

резервати по програмата „Човекът и 

биосферата” на ЮНЕСКО, а също и в 

списъка на орнитологично важните места 

в Европа. 

 

Към резервата има изграден природонаучен 

музей, в който могат да бъдат видени 

препарирани обитатели на езерото. 



Резерват „Милка“р.Дунав, 

района на гр.Белене 

 Царичина е третият по големина 

резерват в Национален парк 

Централен „Балкан” 
  Той опазва представителна 

самоподдържаща се екосистема, за което 

е вписан в програмата "Човек и 

биосфера" на UNESCO.  



Резерват Тисата - Пирин 

Характерен за Тисата е обикновения тис, 

който е застрашен вид, включен в 

Червената книга на България. 

Тисата е бавнорастящо дърво, вечнозелено, 

което достига до височина 30 метра. В 

неговите игли се съдържа алкалоидът 

таксин. Таксинът е отровен както за 

животните, така и за хората. Съгласно 

действащия закон за защитените територии 

на територията на резерват Тисата е 

забранена всяка човешка дейност. 

Позволява се придвижването само по 

определени пътеки, като всяко 

посещение на парка трябва да бъде 

предварително съгласувано с 

ръководството на Национален парк 

Пирин. 

На територията на резервата се срещат и 

62 вида птици, които имат европейско 

природозащитно значение. 



 Биосферен резерват „Камчийски лонгоз"  

В долното течение на река Камчия се 

намира най-голямата вековна 

крайречна гора в България, наречена 

Лонгоз, обявена за природен 

резерват 1951 г. 

В лонгозната гора се срещат около 

40 дървесни вида. Много дървета 

са на възраст над 150 години и 

достигат до 30-35 м височина. Тук  е 

едно от най-големите находища у нас 

на блатно кокиче, водни лилии, а в 

реката се срещат 39 вида риби, от 

които 8 мигриращи от морето. 
 



Биосферен резерват "Дупката" 

Намира се в южния край на Баташката 

планина, Западни Родопи. Разположен е 

по поречието на Девинска река. Обхваща 

територия с надморска височина от 600 до 

1300 м. 83 % от площта му е зата от вековни 

иглолистни гори. По-голяма част от тях са 

200-годишни чисти гори от бял бор. 

В резерват "Дупката" се намира 

Кемеровият (Римски) мост, подобен 

по градеж на Дяволския мост на 

река Арда в Източните Родопи.  



"Рилски манастир" 

Рилският манастир е един от 

символите на България. Манастирът е 

разположен в дебрите на Рила планина. 

Той е разположен на 1,147 метра 

надморска височина сред ухаещите 

иглолистни гори на планината. Основан е 

през Х век от св. Иван Рилски. Включен е 

в списъка за световното наследство на 

ЮНЕСКО. 

Мадарски конник  

Ивановски скални църкви 



 Благодаря за вниманието 

Проект „Зелен@ библиотека 


