
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и 
подобряване на информационното обслужване”, договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен 

маркетинг на дестинация България”

Тази мултимедийна брошура e създаденa в рамките на проект “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация 
България”, договор №BG161PO001/3.3-01/2008/001-5, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 

2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на тази 
мултимедийна брошура се носи от бенефициента – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че тази мултимедийна брошура отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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Разнообразието и красотата на българската природа 
предоставят чудесни възможности за екологичен туризъм – 
разходки в защитените територии по някоя от многобройните 
екопътеки, наблюдение на птици и животни, посещения на пещери и 
природни забележителности, покоряване на върхове, запознаване с 
уникалната флора, бране на билки и гъби и т.н. Това, което обединява 
всички тези приятни занимания, е близостта до природата и 
приятелското и отговорно отношение към нея.

5% от територията на България е обявена за защитена територия. 
В страната има 3 национални и 11 природни парка и 89 резервата. 
По биологично разнообразие България е на второ място в Европа. 
Растенията наброяват над 12 360 вида, като от тях 3700 вида са 
висши. В България са разпространени 27 хил. вида представители на 
безгръбначната фауна, а гръбначните са представени от над 750 
вида, от които 397 вида птици, 207 сладководни и черноморски вида 
риби,  94 вида бозайници, 52 вида земноводни и влечуги.

В България към момента са приети 332 защитени зони от
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европейската мрежа Натура 2000, които покриват 33,89 % от 
територията на страната. 114 са защитените зони за опазване 
на дивите птици (20,3% от територията на България), и 228 са 
защитените зони за опазване на местообитанията (29,5% от 
територията на България).

В националните и природните паркове се предлагат интересни 
образователни програми, а два от националните паркове – „Рила” 
и „Централен Балкан” – са сертифицирани от PAN Parks , което е 
оценка за добре запазената и управлявана дива природа. В страната 
има създадени регионални марки за качество, които гарантират 
автентичността и високото качество на предлаганите услуги и 
продукти. 

Информация за маршрути, възможности за туризъм, настаняване, 
наемане на водачи и други услуги може да се получи в посетителските, 
информационните и туристическите центрове в парковете и  
населените места в цялата страна. За безопасността на 
посетителите в дивата природа се грижат Планинската спасителна 
служба (ПСС) към Българския червен кръст (БЧК) - http://www.pss.bg, 
 и Аварийно-спасителният отряд (АСО) към Българската федерация 
по спелеология - http://www.speleo-bg.com/lang-bg/aso.html.
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Гъста мрежа от екопътеки 
обхваща цяла България.  
В страната непрекъснато 
се маркират и нови трасета 
и с това се дава достъп 
до все повече природни 
забележителности и 
интересни места. 

Популярна сред 
природолюбителите е 
Еменската (Негованската) 
екопътека, близо до 
Велико Търново. Разходката 
по нея трае около три часа. 
Маршрутът минава предимно 
през т.нар. Еменски каньон.
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Друг интересен маршрут е 
Крушунската екопътека в 
района на Западния Предбалкан. 
Маршрутът минава през 
местността Маарата, близо 
до село Крушуна. Пътеката 
представлява система от 
стъпала и води до Крушунската 
пещера, от която изтичащата 
вода оформя система от езерца 
и каскади, наречени Крушунските 
водопади. Преходът трае около 
час и половина.
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Дряновската екопътека 
започва в близост до 
Дряновския манастир. 
Разходката продължава 
между три и четири часа, 
a маршрутът следва река 
Андъка. Чрез система от 
мостове и стълби се минава 
над пропаст и се открива 
гледка към ждрелото на 
реката. В района се намира 
известната пещера Бачо Киро. 

Пътеката Via Ferrata  
също се намира в района на 
Дряново. Разходката трае 
около три часа, а началната 
точка е Дряновският 
манастир. Маршрутът е със 
сравнително ниска степен 
на трудност. Пътеката 
минава по брега на река 
Дряновска, близо до Сини 
вир, и води към платото 
Стринава.



екотуризъм

9

Маршрутът „Достъпна 
среда – Беклемето” е кръгов 
и има обща дължина 1.6 км. 
Предлага на хората с физически 
увреждания достъп до дивата 
природа в Националния парк 
„Централен Балкан”. Изходен 
пункт от север е град Троян, 
от юг – с. Кърнаре.
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В Родопите също има 
интересни и живописни 
маршрути. Един от тях е 
Южнородопската екопътека 
в близост до село Ягодина. 
Пътеката е с дължина от 
18.5 км и включва местности, 
разположени между три 
реки. Маршрутът ще ви 
заведе до няколко водопада в 
района, както и до Дяволския 
мост – интересна местна 
забележителност.
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Трънската екопътека 

включва ждрелата на река 

Ерма и река Ябланица, на 

80 км северозападно от 

София. 

Маршрутът е с дължина  

13 км и минава през 

дървени мостове над  

река Ерма, продължава  

през тунел, прорязан в  

скалата, а зад него се  

спуска по 35-метров  

дървен мост, след който 

започва изкачване на 

западната скала на 

ждрелото. Ждрелото 

на река Ерма е много 

живописно и се радва 

на голям интерес сред 

туристите.
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Странджанската екопътека 
започва в близост до 
странджанското село 
Стоилово. Там се намира и 
красивият водопад Докузак. 
Продължителността 
на прехода е 2,5 часа, а 
теренът е лесно проходим. 
Крайната точка на 
маршрута е местността 
Кукулят.

Различни маршрути и 
екопътеки дават достъп и 
до красотите на планините 
Рила, Пирин и Витоша, до 
живописни местности в 
природните паркове „Русенски 
Лом”, „Златни пясъци”, 
„Българка”, „Шуменско плато”, 
„Сините камъни”, „Рилски 
манастир” и до много други 
места и забележителности.
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За любителите орнитолози 
България е място с голямо 
значение. През територията 
на страната минават два от 
маршрутите на прелетните 
птици от Северна Европа 
към Африка  - Via Pontica и 

Via Aristotelis. По пътя си те 
спират за почивка на няколко 
места в страната, което дава 
възможност в определени дни 
от годината да се наблюдават 
стотици видове, някои от 
които редки и застрашени.
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Сред орнитологично важните 
места е езерото Сребърна, 
което е под егидата на ЮНЕСКО. 
Едни от най-интересните 
видове, които обитават 
езерото, са къдроглавият 
пеликан (Pelecanus crispus), 
малката белочела гъска 
(Anser erythropus), патици 
(Anatidae), мустакат синигер 
(Panurus biarmicus), голяма бяла 
чапла (Ardea alba), ням лебед 
(Cygnus olor), малък корморан 
(Phalacrocorax pygmeus) и други.
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Друго място, интересно за 
орнитолозите, е нос Калиакра. 
Тук гнезди аристотелев 
корморан (Phalacrocorax ar-
istotelis). Над Калиакра всяка 
есен от август до октомври 
преминават значителни 
количества прелетни птици 

– повече от 29 000 щъркели, 
пеликани и жерави, както 
и над 3000 грабливи птици, 
включително световно 
застрашените видове степен 
блатар (Circus macrourus), 
ловен сокол (Falco cherrug) и 
царски орел (Aquila heliaca).
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В района на град Маджарово в 
Източните Родопи могат да 
се срещнат много застрашени 
видове. Една от двете колонии 
на белоглавия лешояд (Gyps 
fulvus) в България се намира 
тук. В Маджарово гнездят 
черен щъркел (Ciconia nigra), 
белоглав лешояд и черна 
каня (Milvus migrans). Тук 
се поддържат и едни от 
най-значимите в България 
гнездови популации на
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пъстрия скален дрозд (Mon-
ticola saxatilis), градинската 
овесарка (Emberiza hortu-
lana) и големия маслинов 
присмехулник.

В защитената местност 
Пода до град Бургас 
могат да се наблюдават 

265 вида птици, като 
например единствената по 
Черноморското крайбрежие 
смесена колония от бяла 
лопатарка (Platalea leucorodia), 
блестящ ибис (Plegadis 
falcinellus), нощна, червена, 
сива, гривеста и малка бяла 
чапла (Ardea).
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Друго важно място 

за орнитолозите е 

Поморийското езеро. Над него 

преминава миграционният 

път на птиците Via Pontica. 

Тук птичето царство е 

представено от общо 269 

вида (гнездящи, зимуващи, 

мигриращи).  

В района на езерото гнездят 

57 вида птици, като 

гривеста рибарка (Sterna 

sandvicensis), саблеклюн 

(Recurvirostra avosetta), 

кокилобегач (Himantopus 

himantopus), морски 

дъждосвирец (Charadrius 

alexandrinus), речна рибарка 

(Sterna hirrundo), белочела 

рибарка (Sterna albifrons) и др.
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Природосъобразните 
туристически занимания 
чудесно се комбинират 
с възможностите за 
практикуване на селски и 
алтернативен туризъм. 
Много села в страната 
посрещат гости, а 

стопаните организират 
разнообразни мероприятия – 
конни преходи, запознаване с 
местните занаяти, разходки 
до разположените в близост 
природни забележителности, 
фолклорни вечери и спортни 
занимания сред природата.
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