
 

ЗАЩИТЕНИ 

ТЕРИТОРИИ 

Национален 

парк 

 

За национални паркове се обявяват територии, в чиито граници не попадат 

населени места и селищни образувания и които включват естествени 

екосистеми с голямо разнообразие  на растителни и животински видове и 

местообитания с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата 

природа. У нас съществуват 3 национални парка: 

НП „Рила”, НП „Пирин”, НП „Централен Балкан” 

Природен 

парк 

 

За природни паркове се обявяват територии, включващи 

разнообразни екосистеми с многообразие на растителни и животински видове и 

на техните местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти 

на неживата природа. 

 Природните паркове се управляват с цел: (1) поддържане на 

разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в 

тях; (2) предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и 

рекреационни дейности; (3) устойчиво ползване на  възобновимите природни 

ресурси при запазване на традиционните форми на поминък, както и 

осигуряване на условия за развитие на туризъм. 

У нас съществуват 11 Природни парка 

Защитена 

местност 

За защитени местности се обявяват:  

(1) Територии с характерни или забележителни ландшафти, включително 

такива, които са резултат на хармонично съжителство на човека и природата и 

(2) местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински 

видове и съобщества. 

Пример: ЗМ „Побити камъни”, ЗМ „Аладжа манастир”, ЗМ „Ятата” и мн. други 

Природна 

забележител

ност 

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. 

Пример: ПЗ „Чудните скали” 

Резерват 

За резервати се обявяват образци от естествени екосистеми, включващи 

характерни и/или забележителни диви растителни и животински видове и 

местообитанията им. Резерватите се управляват с цел: 

1. запазване на естествения им характер;2. научна и образователна дейност 

и/или екологичен мониторинг; 3. опазване на генетичните ресурси; 4. запазване 

на естествени местообитания и на популациите на защитени редки, ендемитни 

и реликтни видове; 5. развитие на мрежа от представителни за България и 

Европа екосистеми и застрашени местообитания. 

Пример: Р „Тисовица”, Р „Камчия”, Р „Калиакра” и мн. други 

Поддържан 

резерват 

За поддържани резервати се обявяват екосистеми, включващи редки и/или 

застрашени  диви растителни и животински видове и местообитанията им. 

Поддържаните резервати се управляват с цел: (1) поддържане на природния им 

характер; (2) научни и образователни цели и/или екологичен мониторинг; (3) 

възстановяване на популации на растителни и животински видове и/или 

условия на местообитанията им; (4) опазване на генетичните ресурси. 

Пример: ПР „Балтата” 

 


