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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
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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обща информация
Много са природните забележителности в България и са найразнообразни по форма и вид. Преобладават обаче скалните
феномени, които с причудливите си форми са предизвиквали
човешкото въображение хилядолетия наред. За много от тях
се разказват древни легенди.
Те са пръснати по цялата територия на страната и са
сътворени от природните стихии – вятър, вода и слънце са
творили в продължение на милиони години своите шедьоври,
които днес предизвикват нашето възхищение.
Сред най-прочутите природни феномени, които привличат
хиляди туристи, са Белоградчишките скали, Чудните мостове,
Каменните гъби, Вкаменената сватба, Побитите камъни,
Слона, Лъвската глава, Реселeшките кукли, Мелнишките и
Кътинските пирамиди, Стобските пирамиди, Ритлите и
Трите братя.
3
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белоградчишки скали

Белоградчишките скали са
разположени в близост до
гр. Белоградчик.
Представляват скален комплекс
с дължина около 30 км и ширина
6-7 км. Червеникавият оттенък
на скалните форми се дължи на
съдържанието на железен окис.
Различават се няколко групи
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скали. Първата група е
разположена около град
Белоградчик. В нея попадат
най-прочутите скални
форми с интересни имена
като Конника, Мадоната,
Дервиша, Адам и Ева, Гъбите,
Лъва, Монасите, Мечката,
Замъка, Овчарчето. Всяка

природни
феномени

скала е свързана с интересна и
стара легенда.
Друга впечатляваща група е
разположена западно от града.
Сред Белоградчишките скали
се намира и Белоградчишката
крепост – също много
посещаван туристически
обект.
Скалите са обявени за
природна забележителност
още през 1949 г.
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чудните мостове
Чудните мостове е друга
популярна природна
забележителност, която
привлича много посетители.
Скалните мостове се намират
в Родопите, недалеч от село
Забърдо.
В миналото мостовете са
представлявали една пещера,
образувала се под рушащото
действие на речните води.
С течение на времето части
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от нея се срутили, образувайки
величествените мраморни
мостове. Големият мост
е широк около 15 м в пошироките части и дълъг
почти 100 м. Малкият мост е
дълъг 60 м, с обща височина
50 м, а височината на арката
е 30 м. След него има и съвсем
малък трети мост.
Обявени са за природна
забележителност през 1949 г.
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слона

На 4 км от град Девин в
посока село Настан се
намира една интересна
природна забележителност,
която местните хора
наричат Слона. Това е скално
образувание, което силно
напомня на силуета на
10

голямото животно.
Предполага се, че отворът
между „устата” и „хобота” на
слона преди време е бил отвор
на пещера, от която извирал
извор. Вероятно водата
на този извор е оформила
чудните форми на скалата.
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каменни гъби
Каменните гъби са скални
образувания, разположени
източно от с. Бели пласт,
на пътя между Кърджали и
Хасково. Обявени са за природна
забележителност през 1974 г.
Приличат на естествени
гъби, но с височина до 2,5 м.

Зеленият цвят на шапките
и розовият на пънчетата се
дължи на специфични минерали.
Образували са се вследствие на
подводна вулканична дейност и
са дооформени от слънцето и
вятъра след оттеглянето
на водата.
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вкаменената сватба
Вкаменената сватба е скален
феномен, разположен в района
на град Кърджали, близо до село
Зимзелен. Известен е и с името
Каменна сватба.
Подобно на Каменните гъби,
и Вкаменената сватба е
образувана вследствие на
подводна вулканична дейност.
Скалните форми много
приличат на група от хора.

12

Оттук идва и името им, което
е свързано с легенда. Според
преданието сватбарите
пътували към съседното
село, когато вятърът духнал
и отвял булото на булката.
При вида на нейната хубост
свекърът завидял на сина
си и пожелал своята снаха.
Природата се възмутила и
вкаменила всички сватбари.
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побитите камъни

Природният феномен
Побитите камъни, известен
и с имената Каменната гора
и Дикилиташ, е разположен
на 18-20 км от гр. Варна и на
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няколко километра от гр.
Белослав. Представлява група
от каменни колони, високи до
10 м, кухи или плътни цилиндри,
пресечени конуси, различни
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по форма и големина скални
блокове и множество каменни
късове. Обявени са за природна
забележителност през 2002 г.
Много от скалите носят
имена заради причудливите
си форми. За някои от тях се
разказват и легенди.
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лъвската глава
В резервата „Ропотамо”, на
десния бряг на едноименната
река, високо на склона се
намира скала с формата на
лъвска глава.
Тя може да се види и от пътя,
но най-добре се вижда от
реката. За тази цел можете
да се качите на някое от
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туристическите корабчета,
които предлагат разходки по
реката. Недалеч е устието на
Ропотамо.
Съществуват няколко легенди
за Лъвската глава. Според
една от тях тя пазела златно
имане, скрито в кладенец
наблизо.
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реселешки кукли

Интересните скали се
намират само на 500 м от село
Реселец, на 6 км от град Червен
бряг. Разположени са в карстов
район с много природни
забележителности. Някои
от скалните форми носят
имена като Портата, Слона,
Стареца и с тях са свързани
интересни легенди.
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мелнишки пирамиди

Мелнишките пирамиди
представляват скални
образувания, разположени
на площ от 50 кв. км в
близост до град Мелник.
Условно се делят на три дяла
– Мелнишки, Кърлановски
и Роженски пирамиди.
Обявени са за природна
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забележителност през 1960 г.
Оформени са вследствие на
ерозията на глинената почва
в района.
Пирамидите при село
Кърланово впечатляват
с формата на обелиски
и височината си, която
достига до 100 м.
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кътински пирамиди
Кътинските пирамиди
се намират в края
на софийското село
Кътина. Имат интересен
ръждивочервен цвят, а
формата си са придобили
вследствие на ерозия на
делувиални почви, свлечени
от планината.

Оформени са от дъжда в
продължение на милиони
години, но в последните
десетилетия заради
залесяването на склона са
започнали да се стапят.
Обявени са за природна
забележителност през
1962 г.
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стобски пирамиди
Стобските пирамиди се
намират в Рила планина,
недалеч от село Стоб.
Дебелината на пирамидите е
30-40 м, средната им височина
е 6-10 м, а на места достигат
до 12 м. Най-много пирамиди
има по южния склон. Те са
обагрени от светложълто
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до тъмнокафяво и червено.
Живописните им композиции
носят различни имена –
Кулите, Чуките, Самодивски
комини, Зъберите, Братята,
Сватовете и др.
Стобските пирамиди
са обявени за природна
забележителност през 1964 г.

природни
феномени
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трите братя

Скалните образувания
Трите братя се намират
в местността Казаните
над град Айтос. Те са символ
на града и са обявени за
природна забележителност
през 1972 г. Според легендата
22

трима братя великани
защитавали местното
население. По цял ден водели
битки, а вечер се прибирали
да си отдъхнат. За да се
скрият от нападателите, те
се превръщали в три скали.
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ритлите
Ритлите са скален феномен,
разположен в Искърското
дефиле, недалеч от село
Лютиброд. Представляват
четири почти успоредни
отвесни скални стени, дълги
200 м. Името на природната
забележителност идва от
приликата със страничните
прегради на волска кола
(ритли).
По зъберите личат останки
от стари крепостни зидове
- източно от скалите се е
намирало средновековното
селище Коринтград.
Ритлите са обявени за
природна забележителност
през 1938 г.
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