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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.  

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

1. Въведение. Законът за защитените територии в България и прилагането му по 

отношение на националните паркове. 

Българският Закон за защитените територии (ЗЗТ) [1] е приет и обнародван през 1998 

г. и е претърпял многобройни изменения до 26.07.2013 г. Съгласно чл. 5 от ЗЗТ защитените 

територии са 6 вида: резерват; национален парк (НП); природна забележителност; поддържан 

резерват; природен парк (ПП) и защитена местност. В защитените територии се включват: 

гори, земи и водни площи. Разпоредбите на ЗЗТ се прилагат за всички защитени територии 

независимо от собствеността върху горите, земите и водните площи в тях. Съгласно чл. 18 от 

ЗЗТ за НП се обявяват територии, в чиито граници не попадат населени места и селищни 

образувания и които включват природни екосистеми с голямо разнообразие на растителни и 

животински видове и местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на 

неживата природа. НП се управляват със следните цели и задачи: 

1. поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа; 

2. опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите; 

3. предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни 

дейности; 

4. създаване на предпоставки за развитието на туризъм, екологосъобразен поминък на 

населението и др. 

В НП се обособяват 4 основни групи зони: 

1. резервати и поддържани резервати; 

2. туристическа зона; 



3. зони на хижите, административните центрове за управление и поддръжка на 

парковете и спортните съоръжения; 

4. други зони съобразно конкретните условия в парковете. 

В НП у нас, в съответствие с чл. 21 от ЗЗТ [1], се забраняват редица дейности като:  

- строителството, с изключение на туристически заслони и хижи, водохващания за 

питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на 

управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации, 

ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения;  

- производствените дейности, с изключение на поддържащи и възстановителни 

дейности в горите, земите и водните площи;  

- извеждането на голи сечи;  

- използването на изкуствени торове и други химически средства;  

- внасянето на неприсъщи за района растителни и животински видове;  

- пашата на кози, както и пашата в горите извън ливадите и пасищата;  

- събирането на билки, диворастящи плодове и други растения и животни на 

определени места;  

- събирането на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания; 

нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните 

брегове и прилежащи територии;  

- дивечоразвъдната дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността на 

животинските видове;  

- спортният риболов и риборазвъждането на определени места;  

- замърсяването на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци; 

- бивакуването и паленето на огън извън определените места;  

- намесата в биологичното разнообразие;  

- събирането на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни 

цели;  

- други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия и 

плана за управление (ПУ). 

 За НП се разработват ПУ, които съгласно чл. 55 от ЗЗТ се разработват в срок от 3 

години от обявяването на НП и се актуализират на всеки 10 години. ПУ съдържат 

задължително следните описания:  

- обща характеристика на защитената територия и на компонентите й;  

- целите на управлението в защитената територия;  

- норми, режими, условия или препоръки за осъществяване на: дейностите в горите, 

земите и водните площи;  

- развитието на инфраструктурата и строителството;  

- организацията на управлението и др.;  

- краткосрочни и дългосрочни програми за действия, свързани с научно-

изследователската работа и мониторинг на компонентите на околната среда, 

поддържането на застрашени видове, съобщества и местообитания, екологичното 

възпитание и образование и др. 

В процеса на разработване на ПУ на НП изпълнителите организират обществени 

обсъждания с участието на представители на заинтересованите централни и местни органи на 

властта, на собствениците или на техни сдружения, на научни, академични и 

неправителствени организации и други. На всеки 4 години се организира публично обсъждане 

на изпълнението на ПУ на НП, организирано от МОСВ. У нас НП са 3: 

 

 

 



1. НП „Пирин”, разположен в област Благоевград и обявен за НП със Заповед № 395 

от 15.10.1999 г. 

2. НП „Централен Балкан”, разположен в областите: Ловеч, Габрово, Софийска, 

Пловдив и Стара Загора и обявен за НП със Заповед № 396 от 15.10.1999 г. 

3. НП „Централен Рила”, разположен в областите: Пазарджик, Софийска,  Кюстендил 

и Благоевград и обявен за НП със Заповед № 397 от 15.10.1999 г. 

Общата площ на защитените територии и обекти в България е била 514 864 hа през 

2000 г. и нараства до 583 876 hа през 2012 г. Делът на защитените територии и обекти в 

България този процент се движи от 4,6 % през 2000 г. до 5,3 % през 2012 г. по официални 

данни на НСИ и МОСВ. Трите НП в България обхващат площ от 150 362 hа, която от 2000 г. 

до 2013 г. не е променяна. Нашият научно-изследователски интерес е фокусиран върху 

съвременното картографиране на НП в България, като са направени и сравнения с методите за 

картиране на НП в Македония [3]. 

 

2. Материали, обекти и методи за изследване. 

Материалите, които са обекти на картографски анализ тук, са: 

1. България – карта на защитените територии в България, диплян, М 1:600000,  проект 

и изработка на фирмата „КартГео” ООД, Троян, 2006 г., по поръчка на МОСВ [2]. Същата 

карта е издадена и в М 1:400000 като стенна карта. Това е една от първите подробни карти, 

посветени на важната екологична тема за защитените територии у нас. Поради пионерния й 

характер тук на нея ще отделим заслужено внимание. Релефът на България е показан с 

подходящо избрана 9-степенна хипсометрична скала на надморските височини в [m] от 100, 

200, 400, 600 и 325 m : 0-100; 100-200; 200-400; 400-600; 600-1000; 1000-1400; 1400-2000; 

2000-2600 и 2600-2925 m. За по-ясно онагледяване на релефа е приложен и методът на 

сенките при засенчване от северозапад под ъгъл от 45
0
. Легендата на обектите от общ 

характер включва административните центрове у нас: столица, областен център, общински 

център и центровете на Регионалните инспекции по околната вода и водите (РИОСВ).  

Населените места са дадени сепаратно за градовете - в 5-степенна намаляваща скала и 

за селата – в 4-степенна намаляваща скала според броя на населението в тях. Нанесени са 4 

вида административни граници: държавни, областни, общински и на РИОСВ с различни 

линейни условни знаци. Пътната мрежа е представена с цветни линейни условни знаци в 5 

класа: автомагистрали; пътища първи, втори и трети клас; други пътища, като отделно са 

дадени железопътните линии.  

Интересен подход е намерен при представянето на защитените територии: НП, ПП, 

резерват, поддържан резерват, защитена местност и природна забележителност в съответствие 

с действащия ЗЗТ.  Обектите са показани както с техните граници чрез контури в различен 

цвят и вид, така и със съответния им номер от списъка на защитените територии. Този списък 

е разположен на гърба на картата, където са дадени още списък на РИОСВ и кратки бележки 

за трите НП. Картата е издадена на български език, с отлично картографско и полиграфично 

качество.  

На Фиг. 1, 2 и 3 по-долу са показани с разрешението на „КартГео” ООД в гр. Троян, 3 

бр. копия-извадки от Картата на защитените територии в България в М 1:600 000, където 

попадат части от трите  НП у нас [2]: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Фиг. 1. Копие-извадка от Картата на защитените територии в България в 

М 1:600 000 на НП „Пирин” [2] 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 2. Копие-извадка от Картата на защитените територии в България  

в М 1:600 000 на НП „Централен Балкан” [2] 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Фиг. 3. Копие-извадка от Картата на защитените територии в България  

в М 1:600 000 на НП „Рила” [2] 

 

 

2. Туристическа карта на Пирин, М 1:55 000, „Картография” ЕООД, София, Х-то 

издание, 2006 г. 

 

3. Туристически карти на Стара планина, Част 1: Средна Стара планина от Златица до 

Калофер - НП „Централен Балкан”; и Част 2: Средна Стара планина от Узана до 

Вратник - НП „Централен Балкан”, ПП „Българка”, М 1:50 000, „Домино” ЕООД, 

Стара Загора, без година на издаване; геореферирани с GPS-данни. 

 

4. Туристическа карта на Рила, М 1:55 000, „Картография” ЕООД, София, Х-то издание, 

2006 г. 

 

5. ПУ – 3 бр. - на НП „Пирин” за периода 2004-2014 г., на НП „Централен Балкан” за 

периода 2001-2010 г. и ПУ на НП „Рила”. 

 

 а/ НП „Пирин” – климат, релеф, геология, геоморфология, флора, фауна, 

зониране, пространствено планиране и картографиране.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПУ на НП „Пирин” е разработен от МОСВ и Българска фондация „Биоразнообразие” с 

финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество през 2004 г. 

[5]. В исторически план границите, режимът и управлението на територията на НП „Пирин” 

са претърпели много промени. През 1963 г. е било първото обявяване на част от Пирин 

панина като Народен парк „Вихрен” с площ 6736,0 hа със Заповед на Главното управление 

на горите при МС. През 1974 г. със Заповед на Министерството на горите и опазване на 

околната среда е обявен Народен парк „Пирин” с площ 26413,8 hа. С тази площ, със Заповед 

на ЮНЕСКО от 1983 г., той е включен в Конвенцията за защита на световното и природно 

наследство. Важна година в историята на управлението на парка е 1979 г., когато се сформира 

самостоятелна Дирекция към Министерство на горите и горската промишленост със седалище 

в гр. Банско. С приемането на ЗЗТ през 1998 г. на парка се определя статут на НП и той 

преминава на пряко подчинение на МОСВ. ПУ е разработен с професионалните съвети на 

постоянни международни консултанти, които са с опит в управлението на защитените 

територии, в лицето на Питър Хислер и Пиер Галанд от Швейцария и Андрей Бибич от 

Словения, с участието на Росен Василев и Петко Цветков, съответно като Изпълнителен 

директор и Координатор на Българо–Швейцарската програма за опазване на 

биоразнообразието по проект Пирин в Банско. Ръководител на ПУ на НП „Пирин” е ланд. арх. 

Людмила Димитрова. Сега площта на парка е 40356,0 hа, изключителна държавна 

собственост, разположена в 7 общини на Благоевградска област: Разлог, Банско, Гоце Делчев, 

Сандански, Струмяни, Кресна и Симитли. В НП „Рила” попадат два природни резервата: 

„Баюви дупки – Джинджирица”, който е от най-старите у нас, обявен още през 1934 г., с цел 

да се опазят естествените реликтни гори от бяла и черна мура и голямото разнообразие от 

растителни и животински видове. През 1977 г. той е обявен за биосферен резерват по 

програмата „Човек и биосфера” на ЮНЕСКО. Другият природен резерват е „Юлен”, обявен за 

такъв през 1994 г. поради изключителното разнообразие на горски, субалпийски и алпийски 

екосистеми и красотата на всички форми на алпийския релеф. 

 

 

За територията на НП „Пирин” е изработена специализирана ГИС с възможност за 

комбинации на над 20 тематични слоеве. Като отделни продукти от изготвянето на Цифровия 

модел на територията, приложен към ПУ, са представени още: описание на структурата и 

съдържанието на графичната и атрибутна база данни, мета-данни, график за внедряване на 

системата, ръководство за работа. Картният материал, приложен към съответните части на 

ПУ, са 7 бр. карти в М 1:100 000. Отделно към ПУ, въз основа на изработените ГИС-слоеве, са 

приложени 12 бр. карти в М 1:25 000 и 1:75 000. Изработени са отделно две карти за всеки 

охранителен участък, съдържащи необходимата информация за оперативната работа на 

служителите. Картата на НП „Пирин”, дадена по-долу на Фиг. 4, е от ПУ и представлява 

красив електронен продукт. Тя е с надписи на български и английски, с емблемите на 

ЮНЕСКО и Световно природно наследство: 



 
Фиг.4. Копие от карта на НП „Пирин”  от ПУ [5] 

 

 



 

 

 

От Фиг. 4 е видно, че релефът е изобразен със стандартното у нас хипсометрично 

поясно оцветяване, хоризонтали, засенчване и коти на върховете, което прави изображението 

ясно, нагледно и удобно за бързо възприемане от ползвателите-неспециалисти по 

картография. Избраният светлосин цвят за езерата контрастира с цветовете на заобикалящия 

ги високопланински релеф и ги откроява бързо от него. Разработената легенда е подробна и 

обхваща всички налични природни елементи, застрояването и различните съоръжения в НП. 

 

 

Картата на Фиг. 5 по-долу е на НП „Пирин” с двата негови резервата  [6]. Тя е 

разработена в пастелна цветова гама; на български; с легенда, включваща стандартни условни 

знаци за туристическите карти у нас и нови специализирани условни знаци – линейни и 

картинни, за предаване на екологичните елементи на обекта. На Фиг. 5 по-долу е дадена карта 

на НП „Пирин” с двата негови резервата [6], която е без хоризонтали за релефа, който е 

представен по метода на сенките и по точковия метод с котите на най-високите планински 

върхове. Хидрографията на НП „Пирин” е показана подробно с реките, техните притоци и 

всички езера. Но не всички от тях са дадени с наименованията си, а самите наименования и 

картинните условни знаци са твърде дребни. Картата не е претоварена със съдържание и е 

възможно добавянето на всички надписи и уголемяване на използваните символични знаци: 



 

 
 

Фиг. 5. Копие от карта на НП „Пирин” с двата резервата „Юлен” и  

„Баюви дупки-Джинджирица” [6] 

 

Десетото актуализирано издание от 2006 г. на картата на Пирин в нестандартния М 

1:55000 е дело на проектантски колектив на фирма „Картография” ЕООД, София [4]. Картата 

е двулицева и цветна, решена в пастелно светлозелено за показване на горските територии. 

Релефът е представен с хоризонтали с височина на сечението 50 m и с удебелени и оцифрени 

хоризонтали през 250 m. За по-лесно четене на релефа е използван методът на сенките при 

стандартното засенчване и художественото изобразяване на скалните масиви. Всички надписи 

върху картата, както и тези в таблицата с навигационните данни за GPS-приемници са дадени 

на кирилица и на латиница. Тези данни за N (сев.ш.) и E (изт.д.) са дадени в координатна 



система WGS 84, изразени в старо градусно деление като цяло число с 5 знака след 

десетичната запетая, като е вписана точността на координатната система от 20 m.  

Поясненията в легендата в [4] за използваните условни знаци са дадени на български, 

немски, английски и френски, което е голямо удобство за чуждестранните ползватели на 

картата. С три картинни условни знака в черно са показани широколистните и иглолистните 

гори и местата с клек. С три  различни червени линейни знака – затворени контури са 

показани границите на НП „Пирин”, на двата ПР и други защитени местности. С 3 различни 

черни линейни условни знака са нанесени съответно кабинковите и седалковите въжени 

линии и ски-влековете. Местата за настаняване и ползване от туристи са представени 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 по-големите 

реки, като са включени с отделен условен знак и водопадите. Местата на планинската 

спасителна служба (ПСС) и на спешната медицинска служба са дадени с червени нагледни 

знаци, а в компоновката на картата важно място е отделено и за телефоните на ПСС в Банско 

и София. Териториите на населените места са дадени чрез контури на кварталите им и 

оцветяване на самите квартали в светложълто, което ги откроява бързо и лесно върху картата. 

Въпреки че картата [4] е туристическа, в нея е отделено сериозно внимание и на НП „Пирин” 

с неговите два ПР като част от цялата Пирин планина. Един висококачествен картографски 

продукт. 

 

 
 

Фиг. 6. Копие-извадка от картата на Пирин в М 1:55000 [4] 
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