
    
ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ПРИРОДАТА е нашата животоподдържаща система, затова трябва да се 
грижим за нея. Тя не е само отдих, развлечение или вдъхновение. Екосистеми-
те ни осигуряват чист въздух, вода, храна и суровини за медикаменти и проду-
кти, жизненоважни за нашето здраве и качеството ни на живот. Освен всичко 
това, естествената околна среда осигурява работа за населението в селското 
стопанство, туризма, рибарството и в много други сектори. Много е трудно да 
се даде паричен израз на тези ресурси, но оценките сочат стотици милиар-
ди евро годишно. Ползите, които хората получават от природата, се наричат 
екосистемни услуги. А те могат да бъдат разделени най-общо на:

Поддържащи услуги - услугите, които създават условията, необходими за 
осигуряването на всички останали екосистемни услуги, например фотосинтеза 
или почвообразуване.

Материални услуги - всички продукти, произхождащи от екосистемите, на-
пример храни, влакна, горива, билки и медицински растения, генетичен мате-
риал, питейна вода. 

Регулиращи услуги - способността на екосистемите да регулират важни ес-
тествени природни процеси например регулиране на климата, на качеството и 
количеството на водите и др.

Културни услуги - нематериални ползи от екосистемите например естетич-
ната и развлекателна стойност на пейзажа. 

ПРИРОДАТА е нашата животоподдържаща система, затова трябва да се 

В НАШ ИНТЕРЕС Е ДА
ОПАЗВАМЕ ПРИРОДАТА ЗАЕДНО
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ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА ПОМАГА В БОРБАТА С ИЗМЕНЕНИЕТО НА 
КЛИМАТА

Сухоземните и морските екосистеми играят важна роля при регулирането на 
климата. Понастоящем те поглъ-
щат приблизително половината 
от въглеродните емисии, дъл-
жащи се на човешка дейност. 
Биологичното многообразие и 
услуги от екосистемите ни 
помагат да се приспосо-
бим към и да смекчим 
последиците от измене-
нието на климата. Да се 
работи с природата вместо 
срещу нея носи многобройни 
ползи, включително и за запазва-
нето на нашия климат.

В същото време обаче, измене-
нието на климата оказва влияние 
върху природните системи. Постоянното намаляване на биологичното разнообра-
зие и влошаването на екосистемите, отслабва тяхната способност да осигуряват 
съществено важни услуги до такава степен, че рискуваме да достигнем до необра-
тими последици. Чрез опазването на природата и възстановяването на екосисте-
мите, ние намаляваме уязвимостта и увеличаваме издръжливостта в климатично 
отношение.

Природните ресурси захранват 
производството и потреблението, 
създават имущество и работни 
места, допринасят за качеството 
на живот и благосъстоянието ни. 
Нарастването на броя на населе-
нието в световен мащаб и промя-
ната в начина на живот са свърза-
ни с все по-нарастваща нужда от 
природни ресурси. 

Интензивността, с която упо-
требяваме ресурсите, подкопа-
ва възможностите на нашите 
екосистеми да ни снабдяват в 
бъдеще с необходимото.
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ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА - ЗОНИ ПОД ЗАКРИЛА НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО
С грижа за средата, в която живеем, Европейският съюз поставя изисквания към 

страните членки за опазване на природните местообитания и видове. Концепци-
ята е за изграждане на екологична мрежа НАТУРА 2000 от свързани помежду си 
територии и акватории, в които се прилагат съгласувани действия за дългосрочното 
опазване на видовете, местообитанията и ландшафтите. 
Разпределение на зоните от мрежата Натура 2000 в страните от Европей-
ския съюз

Основите на 
„Натура 2000“ 
се поставят през 
1979 г., когато 
ЕС приема своя 
първи основен 
закон за опазва-
не на природата 
— Директивата 

за птиците. Тя има за цел опазване на всич-
ки диви птици в ЕС, обхващайки около 500 
вида. Страните от ЕС трябва да идентифи-
цират и опазват места, които са от особено 
значение за дивите птици. До момента са 
създадени около 5300 „специални защите-
ни зони“. 

С втори законодател акт, Директивата за местообитанията от 1992 г., държавите от 
Съюза се задължават да опазват местообитанията на застрашени видове растения и 
животни. Защитените територии са известни като „специални консервационни зони“. 

Директивата за местообитанията обхваща около 1500 редки и застрашени вида 
растения и животни и около 230 вида местообитания, включително сенокосни ли-
вади, площи с ниски храсти и солени блата. 

„Натура 2000“ не е само мрежа от защитени природни резервати. При изграж-
дането ѝ се отчита, че хората и природата работят най-добре в партньорство. Целта 
е не да се забранят икономическите дейности, а да се гарантира, че те са съвмести-
ми с опазването на ценни видове и местообитания. Основните цели в рамките на 
зоните по „Натура 2000“ са: 
• предотвратяване на дейности, които могат сериозно да обезпокоят видовете 

или да увредят местообитанията, заради които дадена зона е обявена за за-
щитена; 

• ако е необходимо, предприемане на положителни мерки за поддържане и 
възстановяване на тези местообитания и видове с цел подобряване на кон-
сервацията.

Този подход има много предимства — чрез насърчаване на устойчиво горско сто-
панство, риболов, земеделие и туризъм в дългосрочен план се гарантира бъдеще-
то на хората, които живеят в тези райони и разчитат на тези дейности. 
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ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА: ТЕРИТОРИИ ПОД ЗАКРИЛА В БЪЛГАРИЯ
България притежава разнообразна и във висока степен съхранена приро-

да, която е едно от безспорните национални богатства и част от националната 
идентичност. Важни действия за опазване на българската природа са защитата 
на територии и опазването на застрашените видове растения и животни, както 
и зони - местообитания на птици и богато биологично разнообразие. 

 

В България мрежата от защитени територии се управлява и изгражда като 
част от световната мрежа от такива територии в съответствие с държавната 
екологична политика. Защитените територии имат ясно разграничена площ и 
специфична научна, социална, естетическа и културна стойност. Управляват се 
с цел опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естестве-
ните процеси, протичащи в тях, както и на характерни и забележителни обекти 
на неживата природа и ландшафти. 
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ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ
България е една от страните с най-богато биоразнообразие в Европа. Тя е 

дом на почти 70% от защитените птичи видове в Европа и на около 40% от 
защитените местообитания. Заедно с Румъния, България подслоняват почти 
половината от европейската популация на мечки и вълци.

България допринася за Европейската мрежа  със 119 защитени зони по Ди-
рективата за опазване на дивите птици и 233 защитени зони по Директивата 
за опазване на природните местообитания. Те представляват 34,4 процента 
защитени зони (или 37 400 кв. км.) от територията на България. По този показа-
тел държавата ни се нарежда на едно от първите места в Европа. Това е голяма 
отговорност и изисква сериозни усилия от всички нас за опазването й. 

Примери за активности в територии от НАТУРА 2000 Примери за активности в територии от НАТУРА 2000 
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ПРИРОДНИ ОБЕКТИ ПОД ЗАКРИЛАТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИ 
ТОРИИ И ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В ОБХВАТА НА ГРАД 
ПЛОВДИВ

На територията на община Пловдив са определени защитени територии и 
зони  под специална закрила.

1. Защитена зона Марица Пловдив BG 0002087 обхваща коритото на р. 
Марица в частта от с.Говедаре, обл. Пазарджик до Гребния канал на Пло-
вдив, заедно с крайречната дървесна и храстова растителност на обща 
площ от 11 080,8113дка. В границите на община Пловдив зоната заема 
площ от 270,297 дка. Зоната представлява важно местообитание за редица 
водоплаващи и водолюбиви птици и отговаря на изискванията на Директи-
вата за птиците. Територията и постоянно се обитава от световно застраше-
ния вид малък корморан (Phalacrocorax pygmeus). Островите и пясъчните 
коси в реката, както и дървесната и храстова растителност по бреговете 
й, са най-важното място за нощувка на вида по поречието на р. Марица и 
цялата Тракийска низина. 



Видовото разнообразие има своята важна роля за поддържане на екологичното равновесие в 
природата-опознайте го и му се наслаждавайте, но не го разрушавайте!

7

В обхвата на защитената зона попада и площта на защитена местност „Но-
щувка на малък корморан – Пловдив“. Птиците пренощуват тук, а през деня 
се хранят във водоемите по поречието на реката и в низината. Защитена мест-
ност  „Нощувка на малък корморан” е обявена според Закона за защитените 
територии с цел опазване местообитание, място за почивка и струпване по 
време на миграция на малък корморан (Phalacrocorax pygmaeus).  

Малък корморан 
Освен малкия корморан, предмет на опазване в границите на защитена 
зона Марица Пловдив са и редица други видове птици– голяма бяла чапла 
(Egretta alba), черен щъркел (Ciconia nigra), поен лебед (Cygnus cygnus), земе-
родно рибарче (Alcedo atthis). Тук редовно се срещат и мигриращите птици 
малък гмурец (Tachybaptus ruficoilis), голям корморан (Phalacrocorax carbo), 
сива чапла (Ardea cinerea), ням лебед (Cygnus olor), зеленоглава патица 
(Anas platyrhynchos), лятно бърне (Anas querquedula), голям ястреб (Accipiter 
gentiles), обикновен мишелов (Buteo buteo), керкенез (Falco iinnuncuius), калу-
герица (Vanellus vanellus), речна чайка (Larus ridibundus). 
Виж повече на http://www.plovdiv.bg/item/ecology 

2. Защитена зона Рибарници Пловдив BG 
0002016 е разположена в района след северната 
промишлена зона на гр. Пловдив, източно от ТЕЦ 
„Север” на обща площ от 145,76 ха. Тя се намира из-
цяло на територията на Община Пловдив. Общият 
вид на рибарниците се определя от обрасли с хидро-
фитна растителност басейни. 

На територията на защитената зона са установе-
ни 87 вида птици, от които 33 са включени в Чер-
вената книга на България. От срещащите се видо-
ве 34 са от европейско природозащитно значение 
(SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно 
застрашени в категория SPEC1 са включени 3 вида, 
а като застрашени в Европа съответно в категория 
SPEC2 - 7 вида, в SPEC3 - 24 вида.

Рибарниците също са място от световно значение за малкия корморан 
(Phalacrocorax pygmeus) по време на зимуване и миграция, както и за голямата 
бяла чапла (Egretta alba) през зимата. По време на миграция тук може да се на-
блюдават белооката потапница (Aythya nyroca) и голямата бекасина (Gallinago 
media). Рибарниците са едно от най-значимите места за почивка по време на миг-
рация за средната бекасина (Gallinago gallinago), сивия жерав (Grus grus), блатната 
сова (Asio flammeus) и зеленоногата водна кокошка (Gallinula chloropus). 
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3. Защитена зона „Река Марица” BG0000578 обхваща поречието на р.Ма-
рица в участъка й от областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Хасково. 
Общата площ на защитената зона е 14 693,10 ха. Защитената зона е тип К, по 
Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Дирек-
тива за птиците. Тя е важен биокоридор, свързващ другите зони в цяла южна 
България. Някои участъци на зоната по горното течение опазват едно от по-
следните запазени места, където коритото на Марица е непроменено и където 
се развива крайречна растителност. Мястото предлага условия за развитие на 
бялата водна лилия (Nympheaalba). Части от зоната са представени от изку-
ствени влажни зони, като нивото на водата в тях е от изключителна важност за 
орнитофауната в района. Когато езерата за развъждане на риба се използват 
около тях, се наброяват 170 различни видове птици. 

Обикновен пчелояд
Предмет на опазване в защитената зона 

са: природните местообитания – алувиални 
гори от черна елша (Alnus glutinosa) и планин-
ски ясен (Fraxinus excelsbi). Крайречни сме-
сени гори от летен дъб (Quercus robur), бял 
бряст (Ulmus laevis), планински и полски ясен 
(Fraxinus excelsior, F. angustifolia), крайречни га-
лерии от бяла върба (Salix alba) и бяла топола 
(Populus alba) и др. 

Зоната представлява местообитание на 
редица редки и защитени животински видо-
ве, поради което предмет на опазване в нея 
от бозайниците са: лалугер (Spermophilus 
citellus), видра (Lutra lutra), мишевиден сън-
ливец (Myomimus roachi), от земноводните и 
влечугите-червенокоремна бумка (Bombina 
bombina), обикновена блатна костенурка 

(Emys orbicularis), южна блатна костенурка (Mauremys caspica), шипобедре-
на костенурка (Testudo graeca), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), 
голям гребенест тритон (Triturus karelinii), а от рибите распер (Aspius aspius), 
маришка мряна (Barbus plebejus), обикновен щипок (Cobitis taenia), балкан-
ски щипок (Sabanejewia aurata), горчивка (Rhodeus sericeus amarus). Защите-
ната зона представлява местообитание и място за гнездене и размножава-
не на редица редки и защитени видове птици, като тръстиков блатар (Circus 
aeruginosus), ливаден блатар (Circus pygargus), малка бяла чапла (Egretta 
garzetta), осояд (Pernis apivorus), ръждива чапла (Ardea purpurea), земеродно 
рибарче (Alcedo atthis), нощна чапла (Nycticorax nycticorax) голяма бяла ча-
пла (Egretta alba), бял щъркел (Ciconia ciconia), черен щъркел (Ciconia nigra) и 
др. Предмет на опазване в защитената зона са 12 типа природни местооби-
тания от Приложение I на Директива 92/43/EEC, 11 вида бозайници, 8 вида 
земноводни и влечуги, 3 вида риби и 15 вида безгръбначни.

Предмет на опазване в защитената зона 
са: природните местообитания – алувиални 
гори от черна елша (Alnus glutinosa) и планин-
ски ясен (Fraxinus excelsbi). Крайречни сме-
сени гори от летен дъб (Quercus robur), бял 
бряст (Ulmus laevis), планински и полски ясен 
(Fraxinus excelsior, F. angustifolia), крайречни га-
лерии от бяла върба (Salix alba) и бяла топола 
(Populus alba) и др. 

редица редки и защитени животински видо-
ве, поради което предмет на опазване в нея 
от бозайниците са: лалугер (Spermophilus 
citellus), видра (Lutra lutra), мишевиден сън-
ливец (Myomimus roachi), от земноводните и 
влечугите-червенокоремна бумка (Bombina 
bombina), обикновена блатна костенурка 

(Emys orbicularis), южна блатна костенурка (Mauremys caspica), шипобедре-

редица редки и защитени животински видо-
ве, поради което предмет на опазване в нея 
от бозайниците са: лалугер (Spermophilus 
citellus), видра (Lutra lutra), мишевиден сън-
ливец (Myomimus roachi), от земноводните и 
влечугите-червенокоремна бумка (Bombina 
bombina), обикновена блатна костенурка 

(Emys orbicularis), южна блатна костенурка (Mauremys caspica), шипобедре-
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1. Защитена зона Река Пясъчник BG 0000444 включва
р. Пясъчник, свързваща изградения на нея язовир с р. Марица. В язовира се 
вливат още реките Калаващица и Геренска. Води от река Стрелченска Луда Яна 
и язовир Тополница се прехвърлят в язовира чрез изкуствен канал. Към мяс-
тото се включва и ивица обработваеми земи и малки гори, микроязовирите 
Пясъчник и Паничери и фазанарията край село Любен. Защитената зона е тип 
К,защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива защите-
на зона по Директива за птиците. Общата площ е 1879,97 ха и попада изцяло в 
Пловдивска област (общини Хисар, Съединение, Марица, Пловдив). 

Предмет на опазване в нея са природните местообитания – крайречни 
галерии от бяла върба (Salix aiba) и бяла топола (Populus alba). Зоната пред-
ставлява местообитание на редица редки и защитени животински видове, 
поради което в нея се опазват – лалугер (Spermophilus citellus), видра (Lutra 
lutra), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), а от рибите-горчивка 
(Rhodeus sericeus amarus), обикновен щипок (Cobitis taenia), балкански щипок 
(Sabanejewia aurata). 

Защитената зона представлява местообитание и място за гнездене и раз-
множаване на редица редки и защитени видове птици, включени в Прило-
жение I на Директива 79/409/ЕЕС – малък креслив орел (Aquila pomarina), 
малък сокол (Faico columbarius), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), осояд 
(Pernis apivorus), белоопашат морски орел (Haliaeetus albicilla), малка бяла ча-
пла (Egretta garzetta), орел змияр (Circaetus gallicus), бяла лопатарка (Platalea 
leucorodia), речна рибарка (Sterna hirundo), козодой (Caprimulgus europaeus), 
черен щъркел (Ciconia nigra), ръждива чапла (Ardea purpurea), земеродно ри-
барче (Alcedo atthis), блестящ ибис (Plegadis falcineilus), белоопашат мишелов 
(Buteo rufinus), голяма бяла чапла (Egretta alba), малък воден бик (Ixobfychus 
minutes), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), нощна чапла (Mycticorax 
nycticorax), гривеста чапла (Ardeola ralloides), бял щъркел (Ciconia ciconia), ли-
ваден дърдавец (Crex crex) и др.

 

Бял щъркел

Обикновена блатна 
костенурка

Нощна чапла
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НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ВЪВЕЖДА ПРАВИЛА, СВЪР-
ЗАНИ С ОПАЗВАНЕТО НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ:

Чл.20. Забраняват се: 
1. Всички дейности, водещи до унищожаване или увреждане на биологичното 

разнообразие на територията на общината.
2. Всички форми на умишлено улавяне 

или убиване на защитени диви животински 
видове с каквито и да е уреди, средства и 
методи.

3. Притежаване, пренасяне, превозване, 
търговия и предлагане за продажба или раз-
мяна на взети от природата защитени видове.

4. Улавянето или убиването на птици с ка-
квито и да е уреди, методи и средства.

5. Задържането с цел търговия, предлага-
нето за продажба и продажбата на защите-
ни видове птици.

8. Събирането на семена, резници, бра-
нето на билки, без разрешително, както и 
унищожаването и увреждането на находи-
щата на лечебни растения на територията 
на общината.

9. Преследването и безпокойството на 
защитените диви животински видове от Приложение 3 на Закон за биологичното 
разнообразие (ЗБР) и видовете птици от Приложение 4 на ЗБР, особено през пери-
одите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция.

10. Унищожаването или вземането на яйца, включително в случаите, когато те 
са изоставени; разрушаването, увреждането или преместването на гнезда.

11. Брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на уни-
щожаване на дивите растителни видове  от Приложение 3 на ЗБР в техните естест-
вени области на разпространение.

Чл.43.(1) Физическите лица, нарушили разпоредбите на тази наредба и/или до-
пуснали извършването на такива нарушения, се наказват с глоба в размер от 400 до 
2 000 лева, а едноличните търговци и юридическите лица с имуществена санкция в 
размер от 5 000 до 20 000 лева, ако размера на санкцията не е определен за конкрет-
ното нарушение.

Запознайте се с цялата Наредба за опазване на околната среда на територията 
на Пловдив на: http://www.plovdiv.bg/общински-съвет/нормативна-база/наредби/

1. Всички дейности, водещи до унищожаване или увреждане на биологичното 

5. Задържането с цел търговия, предлага-
нето за продажба и продажбата на защите-

8. Събирането на семена, резници, бра-
нето на билки, без разрешително, както и 
унищожаването и увреждането на находи-
щата на лечебни растения на територията 

9. Преследването и безпокойството на 
защитените диви животински видове от Приложение 3 на Закон за биологичното 
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ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПОДГОТВЕН ОТ ДИРЕКЦИЯ ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ И Е ЗА БЕЗПЛАТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

За подготовката на тази книжка за биологичното разнообразие и мрежата 
Натура 2000 са използвани изображения и информация от собствен архив и 

интернет.

Разберете повече за опазването на околната среда на
www.plovdiv.bg/ecology


