
До 

Министерство на околната среда и водите 

 

Копие: 

Изпълнителна агенция по горите 

Югозападно държавно предприятие 

Община Кюстендил  

 

Относно: Предложение за обявяване на защитена местност   „Каньона на река Шегава“ в 

землищата на село Раждавица и село Гърбино, община Кюстендил  

 

Уважаеми Господин Личев, 

Уважаеми Госпожи и Господа, 

 

Асоциацията на парковете в България е организация за опазване на околната среда в обществена 

полза с основен предмет на дейност развитие на системата от защитени територии и зони в 

Република България. 

През 2020 година Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ в 

рамките на проект “Информирано гражданско участие в полза на природата“, подкрепен от 

Финансовия механизъм на ЕИП, организираха конкурс „Застъпници за природата“. Целта на 

конкурса бе да се приемат предложения от граждани и организации за обявяване на нови 

защитени местности, природни забележителности, поддържани резервати и вековни дървета, 

които предложения двете организации да обработят и подготвят за внасяне в МОСВ. 

На основание чл. 36 ал. 1 от ЗЗТ отправяме предложението на Атанас Иванов и Станислав Тодоров 

за обявяване на защитена местност „Каньона на река Шегава“.  

Мотиви: 

Река Шегава е река в Западна България, област Кюстендил, община Кюстендил, ляв приток на река 

Струма. Дължината ѝ е 10 км. Влива се отляво в река Струма на 505 м н.в., на около 400 м 

североизточно от село Раждавица. на входа за Земенския пролом е един от изходните пунктове 

към дълбокия каньон на Конявската планина, който завършва край село Буново. Реката води 

началото си от 1014 м н.в., северозападно от седловината Стражата в Конявската планина. Среден 

наклон на течението 45‰. Водосборната област на р. Шегава се простира в слабо залесен карстов 

район, в който преобладават варовиците. Реката има повърхностен отток само при валежи и при 

топене на снежната покривка. 



Река Шегава има красива каньоновидна долина, с дълбочина повече от 200 м. По стръмните, а на 

места отвесни склонове, са изваяни причудливи скални образувания с височина повече от 100 м. – 

пирамиди, зъбери, отвесни стени, игли.  Забележителни със своята красота са Шегавските ритли, 

скалните образувания „Самотнико“, „Тутунярнико“, „Камилите“, „Костенурката“, „Плочата“ и др. В 

каньона на река Шегава са разположени пещерите „Гълъбарнико“, „Дрен дупка“, „Беловащица“ и 

др. Съединяващото се с Шегава суходолие „Падалището“ има също каньоновидна долина с 

прагове, един от които е с височина около 45 м., като при валежи се образува поток с красиви 

водопади. В речното корито има множество високи прагове и скални блокове, ерозионни улеи и 

котли. 

Основен мотив за нашето предложение, че каньона на река Шегава е с уникален за България 

ландшафт, а множеството скални феномени в него са забележителен обект на неживата природа 

и имат изключителна стойност със своята естетичност. Считаме, че защитата им по реда на Закона 

за защитените територии ще подпомогне запазването му за идните поколения и развитието на 

туризма в тази част на България. 

Във връзка с чл. 35 а на ЗБР посочваме като цел за обявяване на защитената местност опазване 

местообитанията и местата за размножаване, хранене и струпване на следните видове от 

приложение 2а и 3 на ЗБР: 

Висши растения: Недоразвит лимодорум (Limodorum abortivum), Двурога пчелица (Ophrys 

cornuta), Паяковидна пчелица (Ophrys mammosa), Обикновен анакамптис (Anacamptis pyramidalis) 

Земноводни и влечуги: Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Късокрак гущер (Ablepharus 

kitaibeli), Слепок (Anguis fragili), Кримски гущер (Podarcis tauruca), Стенен гущер (Podarcis muralis),  

Зелен гущер (Lacerta viridis), Сива водна змия (Natrix tessellata), Пепелянка (Vipera ammodytes), 

Дъждовник (Salamandra salamandra), Bombina variegata (Жълтокоремна бумка), Гръцка дългокрака 

жаба (Rana graeca) 

Безгръбначни: Черен аполон (Parnassius mnemosyne), Зеринция (Zerynthia polyxena), Полиоматус 

(Polyommatus eroides)  

В каньона се срещат и следните редки видове безгръбначни  Буков сечко (Мorimus funereus), 

Minicia marginella (едно от двете находища в България), Euscorpius solegladi,  Harpactea srednagora  

Dimitrov & Lazarov, 1999 (балкански ендемит), Lithobius beroni (балкански ендемит) 

 

Предлагаме  в границите  на защитена местност  „Каньона на река Шегава“. да бъдат включени 

следните имоти  

Поземлен имот 63536.62.5, област Кюстендил, община Кюстендил, с. Раждавица, м. СМРИЧЕ, вид 

собств. Частна, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, площ 6200 кв. м, 

стар номер 062005, 

Поземлен имот 63536.62.6, област Кюстендил, община Кюстендил, с. Раждавица, м. СМРИЧЕ, вид 

собств. Държавна частна, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, площ 

3500 кв. м, стар номер 062006 



Част от поземлен имот 63536.62.9, област Кюстендил, община Кюстендил, с. Раждавица, м. 

СМРИЧЕ, вид собств. държавна частна, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна 

гора, площ 1703923 кв. м, стар номер 062009  

Поземлен имот 63536.62.110, област Кюстендил, община Кюстендил, с. Раждавица, м. СМРИЧЕ, 

вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 8110 кв. 

м, стар номер 000110, 

Поземлен имот 63536.62.111, област Кюстендил, община Кюстендил, с. Раждавица, м. СМРИЧЕ, 

вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Изоставено трайно 

насаждение, площ 6271 кв. м, стар номер 000111, 

Поземлен имот 63536.62.112, област Кюстендил, община Кюстендил, с. Раждавица, м. СМРИЧЕ, 

вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Изоставено трайно 

насаждение, площ 14323 кв. м, стар номер 000112, 

Част от поземлен имот 63536.63.1, област Кюстендил, община Кюстендил, с. Раждавица, м. 

МИНЬОВИ НИВИ, вид собств. Държавна частна, вид територия Горска, НТП Друг вид 

дървопроизводителна гора, площ 1086934 кв. м, стар номер 063001 

Поземлен имот 63536.63.125, област Кюстендил, община Кюстендил, с. Раждавица, вид собств. 

Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Дере, площ 665 кв. м, стар номер 000125, 

Поземлен имот 63536.63.127, област Кюстендил, община Кюстендил, с. Раждавица, м. МИНЬОВИ 

НИВИ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 9, НТП 

Пасище, площ 3140 кв. м, стар номер 000127, 

Поземлен имот 63536.63.128, област Кюстендил, община Кюстендил, с. Раждавица, м. МИНЬОВИ 

НИВИ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 9, НТП 

Пасище, площ 2456 кв. м, стар номер 000128, 

Поземлен имот 63536.63.129, област Кюстендил, община Кюстендил, с. Раждавица, вид собств. 

Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Дере, площ 7867 кв. м, стар номер 000129, 

Поземлен имот 63536.63.130, област Кюстендил, община Кюстендил, с. Раждавица, вид собств. 

Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Дере, площ 3042 кв. м, стар номер 000130, 

Част от поземлен имот 18318.17.1, област Кюстендил, община Кюстендил, с. Гърбино, м. АГНА, вид 

собств. Държавна частна, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, площ 

3101695 кв. м, стар номер 017001 

 

 

 

В стопанско отношение се включват следните горски територии от обхвата на ТП ДЛС Кюстендил 

отдел подотдел площ в ха вид на подотдела забележка 



810 и 0,8 издънково насаждение космат дъб вододайна зона 

810 ж 8,2 издънково насаждение космат дъб вододайна зона 

810 д 2,5 акация вододайна зона 

810 г 18 издънково насаждение космат дъб вододайна зона 

810 4 2,5 скали вододайна зона 

810 3 9,5 нелесопригодна голина вододайна зона 

810 5 2,1 разливище вододайна зона 

810 2 0,9 нелесопригодна голина вододайна зона 

810 б 4,4 издънково насаждение келяв габър вододайна зона 

810 1 0,9 нелесопригодна голина вододайна зона 

810 в 0,5 черен бор вододайна зона 

811 2 8 скали вододайна зона 

811 г 27,7 издънково насаждение келяв габър вододайна зона 

811 д 8,8 издънково насаждение космат дъб вододайна зона 

811 1 3,5 голина вододайна зона 

811 3 1,9 скали вододайна зона 

811 е 1,7 нелесопригодна голина вододайна зона 

812 г 42,8 нелесопригодна голина вододайна зона 

812 д 4,4 издънково насаждение келяв габър вододайна зона 

813 д 32,3 нелесопригодна голина вододайна зона 

813 3 8,1 скали вододайна зона 

813 2 9,9 скали вододайна зона 

813 е 1,3 издънково насаждение келяв габър вододайна зона 

817 2 21,2 скали вододайна зона 

817 з 16,3 нелесопригодна площ вододайна зона 

816 а 1,4 издънково насаждение космат дъб вододайна зона 

816 б 24 издънково насаждение космат дъб вододайна зона 

814 о 20,9 издънково насаждение келяв габър вододайна зона 

814 н 12,9 издънково насаждение келяв габър вододайна зона 

814 4 2,4 разливище вододайна зона 

Общо   299,8     

 

и следните земеделски територии: 

Номер на имота площ в ха  НТП 

63536.62.112 1,43 изоставено трайно насаждение 

63536.62.111 0,62 изоставено трайно насаждение 

63536.62.110 0,81 пасище 

63536.63.125 0,07 дере 

63536.63.127 0,31 пасище 

63536.63.128 0,25 пасище 



63536.63.129 0,79 дере 

63536.63.130 0,3 дере 

Общо 4,58   

 

В посочения обхват защитената местност  ще включва 299,8 ха държавни частни горски територии 

и 4,6 ха общински частни земеделски територии или общо 304,4  ха. 

В стопанско отношение територията заради липсата на пътища, високия наклон и бедните почви 

територията не се ползва за селско и горскостопански цели. Територията е в обхвата на вододайна 

зона на извори в ниската част от речната долина, които се използват за питейни цели. В 

туристически аспект каньона на Шегава е известно място на приключенски и познавателен 

туризъм, като турове с водач се предлагат от  Бюро Радецки и Марина спорт. 

 

Като се надяваме Министерство на околната среда и водите да счете настоящото предложение за 

целесъобразно, и то намери подкрепата на Изпълнителна агенция по горите, ЮЗДП и Община 

Кюстендил, оставаме с уважение, 

 

Тома Белев 

Председател на УС на АПБ 

 


