
ПЛОВДИВ - НАЙ-СТАРИЯТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАДОВЕ, С ДРЕВНА 
ИСТОРИЯ И БОГАТА КУЛТУРА. 
Територията му е разположена в централната част на Горнотракийската 
низина по двата бряга на р. Марица. Градският микроклимат 
се формира и от особеностите на града, сред които се издигат 
уникалните за града природни територии. Пловдивските хълмове 
са основни средообразуващи фактори и символ на града. Пловдив 
е единствения град в страната, в който има защитени територии в 
урбанизирана градска среда – природни забележителности „Данов 
хълм”, „Младежки хълм” и „Хълм на Освободителите”, както и 
Защитена местност “Нощувка на малък корморан - Пловдив”. Освен 
защитени територии в рамките на града има и други територии под 
специална юрисдикция, като паметниците на градинско-парковото 
изкуство „Цар Симеонова градина”, „Дондукова градина”, парковите 
площи на трите природни забележителности, уличното озеленяване 
на ул. „Иван Вазов” и бул. „Руски”, както и зоните по Натура 2000, 
попадащи на територията на гр. Пловдив – две по Директивата за 
птиците и две по Директивата за хабитатите.
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ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ

1. Природна забележителност
 „Младежки хълм”
2. Природна забележителност
 „Хълм на освободителите”
3. Природна забележителност „Данов хълм”
4. Защитена местност „Нощувка на малък
корморан– Пловдив”

1. Защитена зона „Марица – Пловдив”
2. Защитена зона „Рибарници Пловдив”
3. Защитена зона „Река Марица”
4. Защитена зона „Река Пясъчник”



РЕКА МАРИЦА
Река Марица е най-голямата река изцяло разположена на Балканите. Общата 
й дължина е 524.6 км. Крайречните й местообитания се отличават с голямо 
разнообразие на условията за живот,  което е предпоставка за голямо видово 

разнообразие на елементи от 
флората и фауната. Влажните 
зони и в частност лонгозните 
и крайречните заливаеми 
гори са изключително 
важни природни територии 
с висока консервационна 
стойност от гледна точка 
на естествени коридори за 
предвижването на птици. 

ГРАДСКА /ДОНДУКОВА/ ГРАДИНА
Дондуковата градина - първата градска градина в Пловдив с представителни 
и обществени функции. Създадена е през 1878 г. от прочутия Люсиен Шевалас. 
Градината е първата обществена зелена площ, която се урежда в центъра на града, 
необходима за неговото изявяване и представителност. Градината е обявена за 
паметник на парковото изкуство и със заповед на НИПК № 37/12.11.1993 г. е в 
режим на опазване на исторически зелени площи в ЦГЧ. В нея се намират Природо-
научният музей на Пловдив и Ритуалният дом, паметниците на Иван Вазов и 
Захарий Стоянов. 

ЦАР СИМЕОНОВА ГРАДИНА
Градината Цар Симеон е замислена и е осъществена по проект на швейцареца 
Люсиен Шевалас. През 1892 г. Пловдив е организатор на Първото българско 
земеделско-промишлено изложение с международно участие, чийто наследник 
днес е пловдивският панаир. За откриването на изложението Люсиен Шевалас 
създава нова градска градина, която след края на изложението е наречена с името 
„Цар Симеон”. Тя е обявена за паметник на парковото изкуство и със заповед на 
НИПК № 37/12.11.1993 г. е в режим на опазване на исторически зелени площи в 
ЦГЧ. В градината са запазени от времето на нейното създаване водоскоци, голямо 
езеро и класическия фонтан на богинята на плодородието Деметра. Фонтанът 

е и единствената реликва, 
напомняща за Първото българско 
изложение. 

УЛИЦА „ИВАН ВАЗОВ” И 
БУЛЕВАРД „РУСКИ”
Улица „Иван Вазов” и  бул. 
„Руски” дължат уникалния си 
облик на осъщественото улично 
озеленяване само с един дървесен 
вид – чинар, като възрастта на 
всички дървета е над сто години.  

ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ „МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ”
Младежки хълм е разположен в югозападната част на град Пловдив, известен още 
като Джендем тепе, заради стръмните, отвесни скали. Хълмът е обявен за природна 

забележителност със Заповед № РД-466/22.12.1995 г. на МОСВ с цел запазване на 
ландшафта на уникални геоморфоложки образувания. В него се срещат растителни 
видове - родопска мерендея, подивяла акация, южна копривка, хинап, див рожков 
и др., както и животински видове - зелена крастава и кафява крастава жаба, зелен 

гущер, смок мишкар, ушата сова и др.

ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ „ДАНОВ ХЪЛМ”
Данов хълм, или както е известен на пловдивчани - Сахат тепе се намира в центъра 
на Пловдив. Данов хълм е обявен за природна забележителност със Заповед № РД-
466/22.12.1995 г. на МОСВ с цел запазване на ландшафта на уникални геоморфоложки 
образувания. Има сравнително беден флористичен състав, естествените тревисти 
растения са заменени с рудерални видове. Богато представени са птиците  гугутка, 
синигер, славей, щиглец.

ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ „ХЪЛМ НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ”
Хълма на Освободителите е разположен в централната част на град Пловдив с обща 
площ 220 дка. Хълмът е обявен за природна забележителност със Заповед № РД-
466/22.12.1995 г. на МОСВ с цел запазване на ландшафта на уникални геоморфоложки 
образувания. На хълма се срещат растителните видове: червена хвойна, южна 
копривка, пистация, елшовиден зърнастец, хинап, румелийска жълтуга. От 
животинските видове: зелената и кафява крастава жаба, зеленият, стенният, нощният 
и късокракият гущер. От  бозайниците - невестулка, черен пор и къртица. От птиците 
доминиращи са гугутка, чухал, синигер, ушата сова, щиглец.

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН – ПЛОВДИВ”
Защитена местност „Нощувка на малък корморан - Пловдив” е обявена през 2006 

г. (Заповед №РД-644/05.09.2006 г. на МОСВ) с цел опазване местообитание, място 
за почивка и струпване по време на миграция на световно застрашения и защитен 
вид малък корморан. Защитената местност обхваща поречието на р. Марица, като в 

Община Пловдив попадат 408,6 дка от нея. 

ЗАЩИТЕНА ЗОНА „МАРИЦА - ПЛОВДИВ” (BG 0002087)
Защитена зона „Марица - Пловдив” обхваща коритото на р. Марица на обща площ 
от 1117,55 ха. Зоната представлява важно местообитание за редица водоплаващи и 
водолюбиви птици. Освен малкия 
корморан, предмет на опазване 
в границите на защитената 
зона са редица видове птици 
- голяма бяла чапла, черен 
щъркел, поен лебед, земеродно 
рибарче. Редовно се срещат 
и мигриращите птици малък 
гмурец, голям корморан, сива 
чапла, ням лебед, зеленоглава 
патица и др.

ЗАЩИТЕНА ЗОНА „РИБАРНИЦИ ПЛОВДИВ” (BG 0002016)
Защитена зона „Рибарници Пловдив”  е на обща площ от 145,76 ха. Тя се намира 
изцяло на територията на Община Пловдив. Защитената зона е определена по 
Директивата за птиците. По време на миграция може да се наблюдава и белооката 
потапница и голямата бекасина. Рибарниците са едно от най-значимите места за 
почивка по време на миграция за средната бекасина, сивия жерав, блатната сова и 
зеленоногата водна кокошка.

ЗАЩИТЕНА ЗОНА „РЕКА МАРИЦА” (BG 0000578)
Защитена зона „Река Марица”  обхваща поречието на р. Марица и е на обща площ 
14 693,10 ха. Зоната е важен биокоридор свързващ зоните в цяла южна България. 
Предмет на опазване в нея са природните местообитания - алувиални гори от черна 
елша  и планински ясен и др. Зоната представлява местообитание на редица редки 
и защитени животински видове от които  лалугер, видра, мишевиден сънливец, 
червенокоремна бумка и др. Защитената зона представлява местообитание и 
място за гнездене и размножаване на редица птици - тръстиков блатар, ливаден 
блатар, малка бяла чапла и др.

ЗАЩИТЕНА ЗОНА „РЕКА ПЯСЪЧНИК” (BG 0000444)
Защитената зона е с обща площ 1879,97 ха и попада изцяло в Пловдивска 
област. Зоната представлява 
местообитание на редица 
редки и защитени животински 
видове, поради което в нея 
се опазват - лалугер, видра, 
обикновена блатна костенурка, 
а от рибите горчивка, обикновен 
щипок, балкански щипок. 
Защитената зона представлява 
местообитание и място за 
гнездене и размножаване 
на редица редки и защитени видове птици - малък креслив орел, малък сокол, 
късопръст ястреб, осояд, белоопашат морски орел и др.


