
Опазването на природата

Коалиция „За да остане природа в България“



Състояние

• Защитени територии

• Защитени зони

• Вековни дървета

• Защитени видове

• Ландшафти



Защитени територии

Защитени територии и обекти по категории - 2012 г.

Наименование на показателя площ в ха брой

Защитени територии и обекти - общо

583876 973

Резервати 77044 55

Природни забележителности 16917 344

Защитени местности 78579 525

Национални паркове 150362 3

Природни паркове 256456 11



Защитени зони



Защитени зони

• 119броя защитени зони съгласно Директивата  за опазване на дивите 
птици, покриващи22,7%от територията наБългария.

• 234 броя защитени зони съгласно Директивата за опазване на 
природните местообитания и дивата флора и фауна, 
покриващи30%от територията на България.

• Общо340защитените зони от Натура 2000, покриващи34,4 %от 
територията на страната.



Вековни дървета

1728 защитени дървета



Защитени видове

• 574 защитени вида растения

• 483 защитени вида животни



Ландшафти



Проблеми и предизвикателства



Намаляване площта на естествените иполуестественитеекосистеми, и по специално в черноморския и 
алпийскиябиогеографскирайони

Защитена местност

Колокита



Намаляване площта на богатите на видове екосистеми исъобщества



Намаляване на площта на природните ландшафти за сметка на 
антропогенните



Недостатъчно развита мрежа от защитени територии

Защитените територии  заемат

5,3% от територията на България

12%от територията на света

17% от територията на Европа



Защитените територии  заемат

54% от територията на Германия

29% от територията наЩвейцария

29% от територията на Бразилия

28% от територията на Австрия

22% от територията на САЩ

21% от територията на Австралия



Защитените територии  заемат

20% от територията на НоваЗенландия

15% от територията на Великобритания

14% от територията на Китай

14% от територията на Франция

10% от територията на Япония

9% от територията на Русия



Недостатъчно финансиране на опазването наприродата



Проблеми и предизвикателства

• Липса на реална защита за защитените територии, зони и видове

• Липса на институции ангажирани с опазването и управлението  на 
защитените територии и зони

• Недостатъчен капацитет в наличните институции свързани с 
опазването на природата

• Липса на политика за опазване на ландшафта

• Недостатъчно внимание на обществените медии



Ползите от защитената природа

• Опазване на биоразнообразието

• Опазване услугите, които екосистемите ни предоставят
– чиста вода, дървесина, лечебни растения,рекреация, намаляване ефекта от климатичните промени, 

предпазване от ерозия и опазване на почвеното плодородие

• Възможност за зелени работни места



Възможности и основни насоки за развитие1

• Увеличаване на площта на защитените територии

• инвестиране в тях за превръщането им в място за посещение и 
образование при отчитане на тяхнатапоемнаспособност

• Увеличаване на средствата от държавния бюджет за опазване на 
природата, вкл. за специализирани администрации



Възможности и основни насоки за развитие2

• В публичните разходи -средства за опазване на природата:
напр. специализирани предавания в обществените медии, обучение на 
магистрати по темата, инвестиции в реклама и т.н.



Възможности и основни насоки за развитие3

• Насърчаване на бизнес, който щади природата и не е свързан със 
застрояване.

– енергийна ефективност,реновиранена съществуващ сграденфонд

– Овощарство, зеленчуковикултури, пчеларство,биоземеделие

• Инвестиране във варианти за инфраструктурно развитие, което 
залага на зелена инфраструктура.



Възможности и основни насоки за развитие4

Развитиена туристическите услуги и увеличаване на заетостта на 
съществуващаталегловабаза
• Спорт сред природата –велоалеии пешеходен туризъм, кану каяк

• Атракции с предизвикателства –въжени паркове, изкуственикатерачнистени

• Специализиран туризъм – наблюдение на птици (акцент върху уникалните дадености –
ВиаПонтика,червеногушигъски), наблюдение на редки растения,фотолов, курсове за 
познаване на лечебни растения

• Производство и дегустация на чистахрана

• Историческо наследство, занаяти, култураи фолклор



Възможности и основни насоки за развитие 5

Опазванетона природата - еднаот малкото теми, които обединява хората 
в  България:

• 75% са против допълнително застрояване на Черноморието

• 71% са против застрояването с нови съоръжения в защитените ни 
планини



Благодаря за вниманието
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