
Граждански предложения за  
нови защитени територии и 

вековни дървета  
в конкурс  

„Застъпници за природата“ 



Заливна гора в гр. Кърджали 
Радослав Деведжиев 



• Влажна зона в центъра на града. Дом на колония от малка бяла 
чапла, малък корморан, земеродно рибарче, видра и др.  

• Голям потенциал като туристическа дестинация за наблюдение на 
птици и фото лов.  

• Заплахи, свързани със сечи, риболов.  



Кичеста,  
община 
Твърдица 
Иван Гочев 



• Стари букови гори и 
находище на тис 

• Местообитание на 
защитени животински 
видове – бухал, горски 
бекас, дива котка, 
златка, малък ястреб, 
сив кълвач 

• Заплахи: сеч, паша, 
залесяване с неприсъщи 
за района видове  

 



Фрън Кая, Деликли Кая, Червени камък 
Община Челопеч 



• Три природни образувания 

• Фрън Кая или Ветровитата 
скала скален навес, ползван и 
до днес като подслон от овчари 

• Деликли кая или Пробит камък 

• Червени камък – скали, в 
основите на които има останки 
от градище 

• Туристически потенциал като 
обекти при различни 
туристически маршрути 

• Скалният масив е 
местообитание на скален орел. 



Гори по 
хълмовете, южно 

от град Кюстендил  
 

(от лесопарк Хисарлъка до с. 
богослов и ЗМ Ючбунар) 

Атанас Иванов, 
Станислав Тодоров 



• Иглолистни насаждения 
от края на 19 в. и 
началото на 20 в., 
създадени от лесовъда 
Йордан Митрев 

• Дом на бръмбар рогач, 
буков сечко 

• Над 70 вида пеперуди, 
някои от които редки и 
защитени пеперуди - 
Lycaena alciphron и 
Zerynthia cerisy ferdinandi 

• Заплахи от сечи 
 



Гората на Боряна,  
(крайречна гора до град Казанлък) 

Велчо 
Алексиев, 

Светослав  

Тодоров,  

Нели Дончева, 
Александра 

Александрова 



• Крайречна гора от черна елша с 
участие на върби, черна топола, орех, 
полски бряст – приоритетно за 
опазване местообитание 

• Подобни гори са запазени само в 
подбалканските котловини 

• Дом на защитени и редки видове – 
бръмбър рогач, блатна костенурка, 
балкански тритон, черен кълвач и др.  

• Място за отдих за местни хора 

• Традиционно ползване за паша 

• Подкрепа от ИАГ 



Боров парк в град Вършец 
Александър Колев 



• Парк в покрайнините на гр. 
Вършец – вторият по големина 
след Борисова градина 

• Борови насаждения и екзотични 
видове 

• Живописно се вписва в ландшафта 
на планина Козница и река Ботуня 

• Любимо място за отдих на 
местните и развита туристическа 
инфраструктура 

• Иванчова поляна – традиционно 
място за отбелязване на празници 



Каньонът на река Шегава 
Атанас Иванов, Станислав Тодоров 



• Карстов район 

• Десетки скални образувания – 
скален венец, пещери и др. 

• Дива и запазена природа 

• Широколистна растителност – 
цер, благун, бук 

• Дом на защитени пеперуди и 
птици - Lampides boeticus, Pieris 
krueperi, скален орел, сокол 
скитник 

• Заплахи: инвазивни видове 



Източния край на Ихтиманска Средна гора 
Добромир Домусчиев 



• Широколистни гори – бук, дъб, габър, липа и др. 

• Защитени видове – скален орел, орел змияр, малък орел, голям 
и малък ястреб, ловен сокол, бухал, полубеловрата мухоловка, 
розово нощно пауново око и още 80 вида дневни пеперуди 

• Подкрепа от местни хора и комуникация с горски 

• Заплахи – сечи, бракониерство, засушаване 



Карстов извор 
в местност 
Зеленич,  
град Котел 
Младен Станев 



• Карстов извор – 
единственото място, 
което не пресъхва по р. 
Сухойка - източник на 
вода за горските 
обитатели 

• Над вира има малка 
карстова пещера 

• Множество пещери в 
района 

• Заплахи от сечи и 
пресъхване на извора 



Козница планина и Вършечка котловина 
Александър Колев 



• Дива и запазена природа 
на Козница планина и 
Вършечка котловина 

• Богато биоразнообразие 

• Местни празници и 
фестивали 



Сърнена Средна гора 
Национална гражданска инициатива „България за Сърнена Средна гора“ 



• Вековни букови гори между с. 
Турия и с. Средногорово на 
възраст 100-150 години 

• Смесени поречни гори  

• Ценни видове – авлига, 
кълвачи, черен щъркел, 
сечковци, прилепи и др. 

• Заплахи: златодобив  



Река Леденица,  
с. Косово, 
общ. Асеновград 

Сдружение за опазване на с. 
Косово като културно-историческа 
и природна забележителност 



• Горното течение на р. Леденица, 
стръмни и недостъпни гори по 
поречието ѝ, скали, пещера 
«Гарваница» 

• Стари гори на възраст 110-160 г. от 
бук, зимен дъб, черен и бял бор 

• Дом на защитени видове: мечка, 
дива коза, козодой, лещарка, малък 
и голям ястреб, балканска пъстърва, 
7 вида кълвачи 

• Подкрепа от кметството на 
Нареченски бани 

• Заплахи: пожари, бракониерство, 
сеч на вековни и хралупати дървета 



Градишка могила, 
Шипченска 
планина 

Татяна Косекова 



• Южните склонове на Шипченска 
планина 

• Широколистни и иглолистни 
горски култури, създадени в 
началото на 20 в. От Феликс 
Вожели 

• Дом на голяма водна жаба, 
ливаден гущер, черен щъркел, 
черен кълвач, дива котка и др. 

• Подкрепа от община Шипка, 
кметство Шипка, МОСВ 

• Екологичен коридор 

• Заплахи: сечи 



Върпела, с. Ерул, община Трън 
Трънско туристическо дружество 



• Различни местообитания 

• 870-1241 м надморска 
височина 

• Пасища с вековни дъбове, 
съобщества от хвойна, млади 
букови гори, букови гори във 
фаза на старост 

• Дом на 9 вида диви орхидеи, 
пъстър пор, златка, прилепи, 
шипобедрена костенурка 

• Заплахи: дърводобив, 
кариери за метални полезни 
изкопаеми 

 

 



Вековни дъбове, манастир „Св. Димитър“,  
с. Габра, София област 

Евелина Йорданова 



Зимен дъб, горун,  
на 200-250 години,  

община Белица, 
област Благоевград 

ДГС Белица 



Секвои, 
гр. Берковица, 

област Монтана 

Александър Колев 



Вековен бук, 
община Петрич 

Вейсел Каракия 



Бей чинар (източен чинар),  
община Гоце Делчев, 
област Благоевград 

Невсе Арнауд 



Благодарим за вниманието! 


