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РЕЗЮМЕ 

 

Националните паркове в България са представени накратко като защитени природни 

територии. Най-новите тематични карти, издадени у нас за националните паркове „Рила”, 

„Пирин” и „Централен Балкан”, са анализирани от гледна точка на тематичната картография, 

екологията и опазването на околната среда. Специфичните условни знаци и картографски 

способи, използвани при картирането на защитените природни територии с национален статут 

в България, са описани и обсъдени. Направени са сравнения с методиките за картиране на 

националните паркове в Р Македония.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Материали, обекти и методи за изследване. 

а/ НП „Пирин” беше представен картографски и анализиран в Част I. 

б/ НП „Централен Балкан” – климат, релеф, геология, геоморфология, флора, 

фауна, зониране, пространствено планиране и картографиране. 

НП „Централен Балкан“ обхваща най-високата част на Централна Стара планина и 

части от Златишко-Тетевенската, Троянската и Калоферската планина. Площта му е 71669,5 

hа. Най-високата му точка е вр. Ботев с 2 376 m, а най-ниската точка е 550 m. От общата площ 

на парка 27,9 % или 20 019,6 hа принадлежат на 9 природни резервата (ПР): Боатин, 

Царичина, Козя стена, Стенето, Стара река, Джендема, Северен Джендем, Пеещи скали и 

Соколна. Освен туристическите карти, за целта на управлението на НП „Централен Балкан“ е 

изготвена базова карта с нанесен линеен мащаб, която съдържа границите на НП, 

хидрографията, по-важните върхове с коти и имена, транспортните връзки, туристическата 

инфраструктура, резерватите и населените места.  

НП „Централен Балкан” попада в 3 климатични области: планинска климатична 

област, обхващаща коти над 1 000 m; умерено-континентална област, обхващаща ниските 

северни склонове на НП, и преходна климатична област, обхващаща ниските части на 

северните склонове и целите южни склонове на НП. Паркът е със сложна геоложка структура. 

Наблюдават се 4 денудационни нива с геоморфоложки елементи като: била, откоси, склонови 

стъпала, гранитни навлаци, повърхностни и подземни карстови форми, каньони, скали и 

скални стени, дълбоки пропастни и водни пещери. Старопланинската верига с нейното 

западно-източно направление е природна граница между Северна и Южна България. 

Основните скали са: гранит, кристални шисти, пясъчници, глинести шисти, гранодиорит и 

доломит. Срещат се още: гранитогнайс, мергел, варовик, кварц порфир и др. 



НП „Централен Балкан” е богат на водни ресурси. Реките от Черноморския водосборен 

басейн, водещи началото си от НП, са: Вит, Осъм и Росица. По-големите реки от Беломорския 

водосборен басейн са: Тополница, Стряма и Тунджа. На територията на НП има едно езеро с 

незначителни размери – Саръгьол. В НП „Централен Балкан” има голямо разнообразие от 

почви. Преобладават кафявите горски, канелените горски, планинско-горските тъмноцветни, 

планинско-ливадните и на места хумусно-карбонатните (рендзини). 

В НП има голямо разнообразие на хабитати. Територията на НП е разделена на 6 

растителни пояса: пояс на ксеротермни дъбови гори; пояс на ксеромезофилни и мезофилни 

дъбови и габърови гори; буков пояс; иглолистен пояс; пояс на субалпийското редколесие, 

клекови и хвойнови храсталаци (субалпийски пояс) и алпийски пояс. Горският фонд обхваща 

61,4% от територията на парка. Броят на растителните видове с консервационно значение е 

голям, като включва: 10 вида локални български ендемити, 10 вида български ендемити, 67 

вида балкански ендемити, 30 вида защитени по българското законодателство, 81 вида 

включени в Червената книга на България, 9 вида включени в Червената книга на Европа, 10 

вида застрашени в световен мащаб. В границите на НП „Централен Балкан” съществуват 110 

вида, които са с консервационно значими популации, или 52 % от всички установени в НП 

видове гръбначни животни. От тях: 29 вида са бозайници, 72 вида птици, 5 вида влечуги, 2 

вида земноводни и 1 вид риби.  

В НП „Централен Балкан” има 20 туристически хижи, стопанисвани от туристически 

дружества. През НП минават множество туристически маршрути, част от които минават и 

през територията на природните резервати. Инфраструктурната мрежа включва още: военни 

обекти, метеорологични станции, радиорелейна станция, частни постройки, почивни домове, 

изоставени постройки и др. В НП „Централен Балкан” няма развита система за използване на 

водните ресурси. Реките, извиращи в НП, се използват за енергопроизводство, 

водоснабдяване и напояване в райони извън него. Електро-снабдяването до инфраструктурата 

в НП се извършва с помощта на въздушни кабели и стълбове. На територията на НП 

„Централен Балкан” има добре развита второстепенна пътна мрежа.  

Съгласно Заповед на Министерството на околната среда от 31.12.1991 г. тогавашният 

Народен парк “Централен Балкан“ е бил създаден с цел: „да се запазят завинаги в полза на 

обществото комплекси от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им видово 

разнообразие, местообитанията на редки и застрашени видове и съобщества, характерни и 

забележителни пейзажи и обекти на неживата природа, които имат световно значение за 

науката и културата.” 

ПУ на НП „Централен Балкан” за периода 1001-2010 г. [1] е с водещ автор д-р Петър 

Янков, работил с подкрепата на: Координационния екип на проект GEF: д-р Ян Дешмук, д-р 

Питър Хетс, Камелия Георгиева и д-р Мариета Сакалян; експерти от Дирекцията на НП и 

екипи с ръководители: доц. Димитър Пеев, доц. Христо Делчев, доц. д-р Здравко Хубенов, 

доц. д-р Петър Берон, Жеко Спиридонов, д-р Николай Спасов, Гергин Благоев, Снежана 

Костадинова, Пламен Вълчев и инж. Мариета Стоименова, допринесли за събирането и 

анализирането на информацията. В ПУ са включени 9 карти: 1/ Базова карта; 2/ Разпределение 

на територията по надморски височини; 3/ Хидрографска характеристика; 4/ Горска 

растителност и безлесна зона; 5/ Находища на растителни видове с консервационно значение; 

6/ Находища на видове животни с консервационно значение; 7/ Недървесни природни 

ресурси; 8/ Територии с висока консервационна стойност; 9/ Зониране. По-долу са показани 2 

от тези карти – Фиг. 1 и 2 . 



 
 

Фиг. 1. Базова карта на НП „Централен Балкан” [1] 

 

 

 
Фиг. 2. Карта на зонирането на територията на НП „Централен Балкан” [1] 

 



Издадените 2 карти на Средна Стара планина – Част 1 [3] и Част 2 [4], където попада 

НП „Централен Балкан”, са изработени в стандартния М 1:50000. Те са дело на 

старозагорската фирма „Домино” ЕООД. Картите са двулицеви, цветни, с високо 

информационно качество. Решени са в пастелна светлозелена гама за показване на горските 

територии. Релефът е представен с хоризонтали с нестандартен цвят, близък до червено, с 

височина на сечението h = 20 m, удебелени и оцифрени хоризонтали през 5h = 100 m, и с 

метода на единичните коти при върховете, което е видно на Фиг. 3. За по-лесно четене на 

релефа е приложен и методът на сенките. Всички надписи върху картата са на кирилица и 

латиница. Поясненията в легендата за използваните условни знаци и в таблицата със списъка 

на хижите и техните местонахождения са дадени на български и английски, което прави 

картите използваеми и от чуждестранни ползватели. В компоновката на едната страна на 

картата е отделено място за кратки описания на Средна Стара планина с нейните реки, 

водопади, пещери, манастири и екопътеки. С 2 картинни условни знака в зелено са показани 

широколистните и иглолистните гори. С 3 различни линейни знака са показани границите на 

НП „Централен Балкан”, на природните резервати (ПР) и на защитените местности. Местата 

за настаняване, ползване и посещение от туристи са представени с черни картинни условни 

знаци, които контрастират добре на фона на релефа и горите. 

 

 
 

Фиг. 3. Копие-извадка от картата на Стара планина 1 част в М 1:50000 [3] 

 

Хидрографията е дадена със сини линейни условни знаци и надписи, като с отделни 

условни знаци са нанесени и водопадите, водохващанията, изворите и минералните извори. 

Териториите на населените места са изобразени чрез контурите на кварталите им и 

оцветяване на самите квартали в светла охра, което улеснява ползвателите при 

идентификацията им върху картите. Въпреки че картата е туристическа, в нея е отделено 

сериозно внимание на НП „Централен Балкан” с неговите ПР като част от Средна Стара 

планина. Изобразена е пътната мрежа с висока степен на подробност, като са включени освен 

първокласните, второкласните, третокласните и четвъртокласните пътища и други пътища, в 

т.ч. непроходимите за автомобили и черните пътища и пътеките. В обхвата на НП „Централен 

Балкан” е показана лентовата маркировка, а извън ПУ на НП е изобразена и неподдържаната 



лентова маркировка. Печатът на картите е дело на пловдивското издателство „Жанет-45” и е с 

много добро полиграфично качество. 

 

в/ НП „Рила” – климат, релеф, геология, геоморфология, флора, фауна, зониране, 

пространствено планиране и картографиране. 

НП „Рила” е разположен в Рила планина, между 41˚53’ ю.ш., 42
о
 19’ с.ш., 23

o
07’ з.д. и 

23
o
55’ и.д., в западната част на България. Това е най–големият НП в България и един от най–

големите европейски НП, има площ 81 046,0 hа. Предполага се, че името Рила има тракийски 

произход. Най–напред планината се е наричала Донука, Дунакс, Доункас, а по–късно Роула. 

Преименувана е на Рила от славяните през V век, което означава „многоводна планина”. 

Названието не е случайно, тъй като в Рила има над 200 езера и множество минерални извори в 

разломните зони до Сапарева баня, Долна баня, Костенец, Баня и др. Обявен е за НП на 

24.02.1992 г. и включва безлесните части по билото на планината и части от горските 

иглолистни комплекси под него в 4-те главни дяла на планината: Източен, Среден, 

Югозападен и Североизточен, които заемат около 30 % от целия планински масив. В НП 

„Рила” има над 100 върха с коти над 2000 m, като сред тях се издига най-високият връх в 

страната и на Балканския полуостров - Мусала (2 925 m). Средната кота на върховете от 

основните била е около 2 700 m.  

В НП “Рила” има 4 резервата, съответстващи на I-ва категория защитена територия по 

международния стандарт IUCN. Всички резервати и НП като цяло са включени в „Списъка на 

ООН на националните паркове и еквивалентни на тях резервати”. Два от резерватите: 

„Парангалица” и част от „Централен Рилски резерват” са вписани от 1977 г. в „Списъка на 

биосферните резервати” на ЮНЕСКО в рамките на програмата „Човек и биосфера”. Рилските 

резервати: Парангалица, Скакавица, Ибър и Централен Рилски резерват са с обща площ 

съгласно заповедите им за обявяване от 16 222,1 hа. От тази площ 16 132,7 hа е горски фонд и 

89,4 hа са високопланински ливади и пасища. Териториите със статут на резерват възлизат на 

20 % от общата територия на НП. В тях се опазват стриктно биотичните комплекси с висока 

консервационна значимост. Резерватът „Скакавица” е един от малките български резервати. 

Площта му е 70,8 hа. Той е типично горски резерват, в който се опазват вековни гори от бяла 

мура. „Парангалица” е резерват от 1933 г. Разположен е върху част от югозападните склонове 

на Рила планина на площ от 1 509 hа. В него се опазват едни от най-старите смърчови гори в 

Европа, които са със средна възраст над 200 години. „Централен Рилски резерват” е най-

големият в България и един от най-големите в Европа. Създаден е с цел да се съхранят 

горските, субалпийски и алпийски екосистеми. Площта на резервата е 12 393,7 hа и обхваща 

значителна територия около вр. Мусала. Резерватът „Ибър” опазва храстови гори от клек, 

както и находищата от реликтни растения и редки животински видове. Площта му възлиза на 

2248,6 hа. Обхваща северните склонове на билото на планината между върховете Ибър и 

Белмекен. В административно отношение НП „Рила” [2] е разположен на територията на 4 

административни области: Благоевградска, Софийска, Кюстендилска и Пазарджишка. 

Административно НП е разположен на територията на 11 общини: Белово, Костенец, Долна 

баня, Самоков, Сапарева Баня, Дупница, Благоевград, Симитли, Разлог, Белица и Якоруда. 

Управлението на НП цели да опазва и поддържа биологичното разнообразие и защитава 

дивата природа, да предоставя възможности за научни и образователни дейности, за 

развитието на туризъм и за екологосъобразен поминък на населението.  

НП „Рила” съответства на II категория защитени територии съгласно изискванията на 

IUCN. Попадащите в НП „Рила” 4 резервата запазват режима си, определен със заповедите за 

обявяването им. В м. „Паничище” в община Сапарева баня е изграден и функционира 

Посетителски център за НП „Рила”. Съгласно климатичното райониране на България 

територията на НП „Рила” попада изцяло в планинската климатична област над 1000 m и е 

разположена на границата на умерено–континенталния и преходно-средиземноморския 



климат. Територията на Рила планина попада сред основните морфоструктури на България: 

Рило–Родопската морфоструктура. В литолого–петрографско отношение в НП „Рила” не се 

установява голямо разнообразие на скални комплекси. По–голямата част от тях са изградени 

от най–старите скали в България – метаморфните. От интрузивните скали широко 

разпространение имат гранитите, а от седиментите - палеогенните, плиоценските и 

кватернерните наслаги. Значителен процент от територията на НП се намира над 2000 m. 

Рилският пейзаж се характеризира с множество скални образования. В резултат на 

ерозионната и акумулативна дейност на ледниците през кватернера във високопланинските 

части на Рила са се образували значителен брой ледникови езера: около 140 постоянни и 30 

временни. Те са разположени главно в дълбоките дъна на циркусите. Повечето от рилските 

езера са събрани на групи. Най–високо е Леденото езеро (2709 m), а най-ниско - ез. Локвата 

(1800 m). Най–много езера са разположени между 2 300 и 2 400 m. Ширината на рилските 

езера варира от 10 m до 375 m; дължината - от 20 m до 800 m; площта - от 0,1 ha до 21,2 hа; 

максималната дълбочина от 2 m до 10 m, като само 9 от езерата са с дълбочина над 10 m. При 

тази геоморфоложка (разломна) структура (гранити и метаморфни скали) се оформят редица 

термоминерални находища: Сапарева баня, Долна баня, Костенец, Благоевград и др. По 

билото на Рила планина преминава главната вододелна линия между водосборния басейн на р. 

Дунав, наричан още Черноморски, и Беломорския водосборен басейн. НП „Рила” е 

разположен върху едни от най–богатите на повърхностни води райони от страната.  

НП „Рила” [2] попада в Тракийската горскорастителна област, подобласт Рила, Среден 

и високопланински пояс. В средния горско-растителен пояс като основни зонални почви се 

срещат кафявите горски почви и планинско–горските тъмноцветни почви. Във 

високопланинския горско-растителен пояс основните почвени типове са: планинско–горските 

тъмноцветни почви и планинско–ливадните почви. В резултат на прилагането на системата 

CORINE (Pale arctic Classification) е установено, че на територията на НП „Рила” са 

представени 60 хабитата от планински и високопланински тип. По консервационна значимост 

те се отнасят към 3 групи: 

 По Резолюция № 4  от 06.12.1996 г. на Европейската общност – 

застрашени природни местообитания, изискващи специфични консервационни мерки – 

11 хабитата; 

 Хабитати по Приложение № 1 на Директива 92/43 от 21.05.1992 г. на 

Съвета на Европейската Общност – 18 бр.; 

 Хабитати, включени в Резолюция № 4 и Директива 92/43 – 31 бр. 

51,66 % от хабитатите имат консервационен статус. Разнообразието на хабитати 

предопределя важното място на парка в Европейската екологична мрежа „Натура 2000”. В НП 

„Рила” са представени 4 растителни пояса: буков, иглолистен горски, субалпийски и 

алпийски. В състава им участват дървесни, храстови и тревни фитоценози. Горската 

растителност е представена главно от фитоценози на иглолистните видове. Доминиращата 

възраст на горите е 90 години. Растителността в НП се отнася към Рило–Родопския подрайон 

на Илирийската провинция на Европейската широколистна област. Биологичното 

разнообразие на НП „Рила” е изключително богато. Срещат се около 1400 висши растения, 

105 вида реликти и 57 ендемити. На територията на НП са установени 282 вида мъхове, 130 

вида сладководни водорасли и 233 вида гъби [2]. Планинската фауна е представена със 172 

вида гръбначни животни: риби – 5 вида; земноводни и влечуги – 20; птици – 99; бозайници – 

48. Тук се намират: най-голямата популация на балканска дива коза в България; най-голямата 

високопланинска популация на лалугер; едно от четирите находища на алпийски тритон и 

едно от двете в България гнездови находища на малката кукумявка. Уникална е 

безгръбначната фауна с установени 2934 вида. Оттук минават и два основни Европейски 

туристически маршрута – Е4 и Е8. През 2007 г. НП „Рила” е получил пълен сертификат за 

членство в Европейската мрежа от НП - PAN Parks. През 2010 г. НП „Рила” е ресертифициран 



от PAN Parks за следващите 5 години. Това е международна оценка за неговата добре запазена 

и управлявана дива природа. PAN Parks-сертификатите са знак, че защитената територия се 

опазва заради високата значимост на биоразнообразието в нея, но и заради ролята й за 

общественото развитие чрез устойчивия туризъм като източник на поминък за местните хора. 

Фондация PAN Parks (Protected Areas Network Parks - Мрежа от защитени територии-паркове) 

е Европейска неправителствена организация [2]. Тя има за цел да опазва най-ценните обекти 

от дивата природа в Европа чрез изграждане на Мрежа от паркове, които развиват устойчив 

туризъм съвместно с местните общности. На Фиг. 3 и 4 са дадени 2 от картите в ПУ на НП 

“Рила”: 

 
 

Фиг. 3. Базова карта от ПУ на НП „Рила” [2] 

 



 
Фиг. 4. Карта на зонирането от ПУ на НП „Рила” [2] 

 

Десетото актуализирано издание от 2006 г. на картата на Рила [5] в нестандартния М 

1:55000 е дело на „Картография” ЕООД, София. Картата е изработена по същата картографска 

методика и стилистика като картата на Пирин. Тя е двулицева и цветна, решена в пастелно 

светлозелено за горските територии. Релефът е представен с хоризонтали с височина на 

сечението 50 m, като е приложен и методът на сенките. Всички надписи върху картата и в 

таблицата с навигационните данни за GPS-приемници са на кирилица и латиница. Тези данни 

за N (сев.ш.) и E (изт.д.) са в Координатна система WGS 84, която е с точност 20 m. 

Поясненията в легендата за използваните условни знаци са дадени на български, немски, 

английски и френски. С 3 картинни условни знака в черно са показани широколистните и 

иглолистните гори и местата с клек. С 4 различни по форма червени линейни знака са 

показани границите на НП „Рила”, на природните резервати и защитените местности. С 3 

различни черни линейни условни знака са нанесени кабинковите и седалковите въжени линии 

и ски-влековете. Разноообразните места за настаняване и ползване от туристи са дадени с 

черни картинни условни знаци, които контрастират добре на фона на релефа и горите. 

Хидрографията е представена със сини условни знаци – линейни и площни при езерата, като 

са включени с отделен условен знак и водопадите. Териториите на населените места са дадени 

чрез контури на кварталите им и оцветяването им в светложълто. Въпреки че картата [5] е 

туристическа, в нея е отделено сериозно внимание и на НП „Рила” с неговите два ПР като 

част от цялата Рила планина .  

 



 
 

Фиг. 5. Копие-извадка от картата на Рила в М 1:55 000 [5] 

 

На Фиг. 6 е дадено копие-извадка от друга туристическа карта на Рила планина – Рила-

запад в М 1:40 000 [7], където са използвани нестандартни цветове за хипсометрично 

представяне на релефа в светложълто и бяло, чрез засенчване, чрез художествени рисунки, 

наподобяващи скалните масиви, и метрично с помощта на хоризонтали. Картата е с надписи 

на кирилица и латиница. Хижите и заслоните са показани нестандартно в зелен цвят, с 

картинни условни знаци. Нестандартно в тъмносин фон, контрастиращ на светло жълтия и 

белия фон около тях, са изобразени езерата в НП „Рила”, което е едно интересно и оригинално 

решение от гледна точка на цветознанието. 

 



 
 

Фиг. 6. Копие-извадка от картата на Рила запад в М 1:40 000 [7] 

 

3. Сравнения с картографирането на националните паркове в Македония. 

Член 66 от македонския Закон за защита на природата (ЗЗП), публикуван в бр. 67/ 2004 

г. на Официален вестник на Македония, включва 6 категории защитени територии: Категория 

I: Строг природен резерват; Категория II: Национален парк; Категория III: Паметник на 

природата; Категория IV: Природен парк; Категория V: Защитена местност; Категория VI: 

Универсална област. Според чл. 72 от македонския ЗЗП категорията „Национален парк” се 

определя като: обширна, предимно непроменена територия, разположена на суша или вода, с 

обособени многобройни природни забележителности, където се обхващат една или повече 

запазени или незначително променени екосистеми и е предназначен основно за запазване на 

оригиналното културно и духовно богатство. НП имат научно-изследователски, културни, 

възпитателно-образователни и туристическо-развлекателни цели. Съгласно чл. 75 от ЗЗП е 

забранено извършването на дейности, които застрашават оригиналността на природата в НП, 

както и палене на огън на територията на НП, с изключение на специално определени места, 

определени с ПУ на НП. В НП може да се извършват туристически и развлекателни дейности, 

както и екстензивно земеделие и рибарство по начин, който не застрашава оцеляването на 

видовете и техния естествен баланс съгласно разпоредбите на ЗЗП. Във високия държавен и 

екологичен клас на защитените природни територии и обекти в Македония са нейните три 

НП: Галичица, Маврово и Пелистер, които са утвърдени съгласно държавното 

законодателство на страната със ЗЗП. 

В [6] беше направен картографски анализ на три цветни туристически карти, издадени 

от фирмата „Trimaks Cartography” в Р Македония, които представят поотделно трите НП: 

„Галичица” в М 1:45000, „Маврово” в М 1:55000 и „Пелистер” в М 1:50000, както и на 

разработените: ПУ на НП „Галичица” за периода 2010-2020 г., книга 1, Охрид, февруари 2011 

г., студията „Предлог Студиja за валоризациja на Зaштитено Подрачjе Маврово, Oxram Italia, 

Проект „Заштита на животната средина, економски развоj и промоциja на одржлив еко-

туризам во Национален Парк Маврово, Министерство за животна средина и просторно 



планиранье, GIS-обработки от Божин Трендафилов и Иван Минчев – консултанти от Горския 

факултет при Университета „Св. Св. Кирил и Методий” в Скопие, ПУ на НП „Маврово” от 

1988 г., План за устойчиво управление на горите (2012-2021 г.) и др. Сравненията с 

картографирането на НП у нас показват доста големи прилики, като се имат предвид 

избраните методи за картиране на релефа с поясно оцветяване, изохипси и по точков метод за 

върховете и в частност на разпръснатите махали и паланки, както и по отношение на 

изобразяването на хидрографските обекти. С помощта на италианската картографска школа в 

Македония са разработени по-обширни легенди с линейни и картинни условни знаци, 

характеризиращи многобройните елементи от ПУ на трите НП в Македония, по-голям брой 

поансони за населените места и по-тясна диференциация на различните маршрути, при това с 

нанесените диви животни, които са и обекти на отстрел при ловния туризъм. У нас 

законодателството предвижда ограничения по отношение на ловния и риболовния туризъм в 

НП, но нанасянето на картинни знаци за отделните диви животни в близост до екомаршрутите 

и екопътеките е желателно с оглед повишаване вниманието на туристите в близост до тези 

местности.  
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