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Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО

Основен проект на Програмата е

изграждането на Глобална мрежа от

Биосферни Резервати - защитени

територии, представляващи основните

екосистеми на Земята, в които се

съхраняват генетичните ресурси и могат

да се провеждат научни изследвания на

екосистемите, мониторинг и обучения

1976 г. – обявени са първите биосферни резервати;

Днес, в световната мрежа от биосферни резервати са включени

669 обекта от 120 страни, включително и 16 трансгранични биосферни резервата;

Биосферните резервати първоначално се обявяват като места от значение за науката и 

консервацията и постепенно се превръщат в места, символ на хармоничното 

съжителство между човека и природата. 



Част от 
програмата на 

ЮНЕСКО 
„Човекът и 

биосферата”. 

Зелените перли 
на планетата, за 
чието опазване 
е необходимо 

съпричастност и 
отговорност от 
страна на всеки 

един от нас. 

669 биосферни 
резервата, 

разположени в 
120 страни, 16 
трансгранични. 

Биосферни резервати/паркове в света и Европа



Биосферен резерват/парк - дефиниция

Според първоначалната 
концепция биосферен 
резерват е строго охранявана 
територия с уникална флора и 
фауна, която служи за еталон 
на първичното състояние на 
екосистемата.

Тези територии са били 
предназначени за научни и 
изследователски дейности и за 
оценка на човешкото влияние. 

България се присъединява към 
програмата МАВ през 1977 г. с 
обявяването на 17 биосферни 
резервата, които са и строги 
природни резервати по 
българското законодателство. 





Състояние на мрежата от биосферни резервати (БР) в България

- България има 16 биосферни резервата,

обявени през 1977г. - Боатин, Джендема,

Стенето, Царичина, Парангалица, Баюви дупки

– Джинджирица, Бистришко бранище, Камчия,

Узунбуджак, Червената стена, Сребърна.

- 15 са строги резервати, а 1 е поддържан – строги режими;

- нямат изградена преходна зона;

- всички са изключително държавна собственост;

- няма население, което да живее в биосферния резерват;

- не се допуска ползване на природни ресурси.

- нито един БР не отговаря на съвременните изисквания;



Площ и местоположение на Българските Биосферни резервати (БР)

14 Биосферни резервата са разположени в планински райони;

2 биосферни резервата са в низини – Р„Камчия“ и ПР „Сребърна“ (близо до река Дунав

и Черно море)

8 биосферни резервата са разположени в национални или природни паркове:

НП „Централен Балкан“ – 4 БР (Боатин, Джендема; Стенето, Царичина)

НП „Рила“ – БР „Парангалица“

НП „Пирин“ – БР „Баюви дупки – Джинджирица“

ПП „Витоша“ – БР „Бистришко бранище“

ПП „Странджа“ – БР „Узунбуджак“



Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО

1995г. – Международна конференция по 

биосферните резервати в гр. Севиля 

(Испания) – резултат: Севилска стратегия

и законова рамка за биосферните 

резервати



СЕВИЛСКА СТРАТЕГИЯ

СТРОГО 

ОХРАНЯВАНА 

ЗАЩИТЕНА 

ТЕРИТОРИЯ

ПРИМЕР ЗА 

ХАРМОНИЧНО 

СЪЖИТЕЛСТВО 

МЕЖДУ ЧОВЕКА И 

ПРИРОДАТА

БИОСФЕРЕН 

РЕЗЕРВАТ / ПАРК 

ОТ НОВ ТИП



Основни цели на Севилската стратегия

Използване на 
биосферните резервати за 
опазване на природното и 

културно разнообразие. 

Използване на 
биосферните резервати 
като модели за управление 
на земите и подходи за 
устойчиво развитие. 

Използване на биосферните 
резервати за научни изследвания, 
мониторинг и образование. 

Прилагане на концепцията за 
биосферните резервати на 
практика. 



Функции на биосферните паркове

природозащитна – опазва генетичните 
ресурси, видовете, екосистемите и 
ландшафтите

развиваща – насърчава устойчивото 
икономическо и човешко развитие

логистична – подкрепя демонстрационни 
проекти, природозащитно обучение и 
квалификация, както и изследвания и 
мониторинг



Зониране на биосферните резервати

 Сърцевинната зона включва една или 
няколко строго защитени според 
националното законодателство територии и 
осигурява дълготрайно опазване на 
ландшафтите, екосистемите и видовете. 

 В нея не се допуска човешка намеса и 
въздействие, освен извършване на 
природосъобразни научни изследвания, 
мониторинг и природозащитно обучение. 

 Буферната зона най-често огражда сърцевинната 

зона. Човешките дейности тук са организирани така, 

че да не възпрепятстват природозащитните функции 

на сърцевинната зона, а по-скоро да помагат за 

нейното съхраняване, т.е. те играят ролята на буфер. 

 Тук могат да се провеждат научни изследвания и 

образователни дейности, обучения, както и 

рекреационни дейности и туризъм. Буферната зона 

акцентира върху устойчивото използване на 

природните ресурси, което да носи облага именно на 

местното население. 
 Преходната зона е разположена навън от 

буферната зона. Тук се извършват селскостопански 

дейности и други многообразни форми на 

използване на природните ресурси. 

 В тази зона са разположени и селищата. Всички 

заинтересовани страни – местни жители, 

природозащитни институции, учени, 

неправителствени организации, различни културни 

групи, частни предприятия, правителствени 

институции и др. – трябва съвместно да работят за 

устойчивото развитие и използване на ресурсите в 

полза на хората, които живеят там. 



Критерии за пост-Севилски биосферен резерват

 да е значим за опазването на биологичното разнообразие и 

културното историческо наследство на региона;

да дава възможност за тестване и демонстриране на подходи 

за устойчиво регионално развитие; 

да дава възможност за научни изследвания, мониторинг, 

природозащитно образование и квалификация;

да има План за управление на цялата територия като 

биосферен резерват;

да има подходящ размер, така че да изпълнява трите функции 

на биосферния резерват;

да има изградена управленска структура- консултативен съвет 

или механизъм, който да прилага този План за управление; 



Какво е важно да знаем?
 Защита?

 Биосферен парк не е категория в българския Закон за защитените територии. 

Държавата и нейните граждани решават дали да обявят такъв парк и внасят своята 

номинация до ЮНЕСКО, които разглеждат кандидатурата и решават дали 

отговаря на изискванията и може да бъде обявена за биосферен парк. 

 Кой управлява?

 ЮНЕСКО не налага никаква промяна върху собствеността. Всеки биосферен 

парк разработва собствена система за управление. Управлението трябва да бъде 

отворено, гъвкаво и адаптивно, което позволява на местната общност да реагира 

на външни политически, икономически и социални въздействия с евентуално 

негативно влияние върху екологичната и културна стойност на територията. Ето 

защо е необходимо да се създаде Управителен съвет или комитет, който да 

планира и координира различните дейности с участието на всички 

заинтересовани страни. 



Биосферните резервати - ползи

 Биосферният резерват/парк дава възможности за развитие на 

местни „зелени“ бизнеси и производства, които стимулират 

развитието на съответните региони;

 Биосферният резерват/парк осигурява опазване на 

биоразнообразието и устойчивото развитие на територията. 

 Биосферният резерват/парк е гарант за сътрудничество между 

всички заинтересовани страни, насочено към един по-отговорен 

начин на живот.



Преимущества на биосферните резервати

 Част от световната мрежа (престиж, международно признание, обмяна 

на знания и опит, реклама, атрактивност на района);

 Ефективно опазване на територията;

 Гаранция за качествена продукция и съхранена природа;

 Нови възможности за местно икономическо развитие (устойчив 

туризъм, местна продукция, органично земеделие);

 По-лесен достъп на средства за  проекти в областта на природозащитата

и туризма.



Ангажименти на България, произтичащи от 

Програмата „Човекът и биосферата“

 Да се направи ревизия  на старите БР, които не отговарят на изискванията!!!

(официални покани от Секретариата на ЮНЕСКО); 

 В срок до 30 септември 2016 г. България да съвмести своите биосферни резервати с

изискванията на Севилската стратегия и да представи номинационни форми в

секретариата на ЮНЕСКО.

 В срок до 30 септември 2016 г. България да представи „пътна карта“ за ревизията на

мрежата (вкл. и за оттегляне на БР, които не могат да се ревизират в този срок);

 В случай, че държавата представи номинация за съвместяване на биосферните резервати

към новите изисквания, същите ще преминат през международно регламентирана

процедура за одобрение.



Към края на 2014г. бяха възможни два варианта за действие:

- Нищо да не правим и БР да отпаднат от само себе 

си;

- Да се продължи участието по Програмата, вкл. чрез 

периодична оценка на всички  БР и иницииране на  проект за 

ревизия на поне два БР до 30 септември 2016г.

През 2014г. -2015г. МОСВ съвместно с НК, РИОСВ и ДНП 

изготви и представи в ЮНЕСКО попълнени периодични 

доклади за всички 16 БР.



Препоръки от Международния консултативен комитет 

за БР (25-28.01.2016)

 Драстична промяна в пространствената структура и включването на 

селища (ново зониране);

 Изграждането на споделена обща визия за БР между всички 

заинтересовани страни;

 Създаване на управленски структури и план за управление, които 

отразяват равностойно трите функции на БР.



Препоръки
 Оттегляне на всички БР с изключение на един – по следните причини:

- няма население в БР;

- липсват трите функции;

- зонирането не отговаря на критериите;

 „силно насърчава“ предлагането на нови номинации в съответствие със 

Севилската стратегия и Нормативната рамка за БР;

С потенциал да се направи нова номинация са: Сребърна, Чупрене, 

Червената стена, Узунбоджак и др.



Мадейра, Португалия

Ентлебух, 
Швейцария

Сиера де Гранзалема, 
Испания

Лобау, 
Австрия

Примери / Добри практики



Добри практики - Скочански пещери

 Биосферен парк „Скочански пещери“, разположен в югозападна Словения, в близост до 

границата с Италия:

 Част от програмата „Човек и биосфера“ от 1986г. 

 През 1999 г. започват проект насочен към повишаване осведомеността относно 

опазването и устойчивото използване на влажните зони сред ученици, студенти и 

широката общественост.

 През 2002 г. шест училища от малки населени места от района на Италия и Словения 

се включват в проекта.

 През цялата учебна година децата събират информация от семейството и близките си 

и осъществяват проучвания, свързани с устойчивото използване на природните 

ресурси.

 През 2006 мрежата от включени училища се разраства и включва паркове в Хърватия 

и Швеция.



Добри практики – Биосферен парк Рьон
 Обявен за Биосференен парк през 1991г.

 Разположен на територията на три провинции / Площ - 1860км2 като сърцевинната 

зона се простира на 42 км2 и е заобиколена от 675 км2 преходна зона, където се 

извърша консервационна дейност, но така също хората живеят и работят. 

 Всяка от трите провинции се фокусира върху различни аспекти, но заедно са 

прeвърнали Рьон в пример за биосферен парк

 Рьонската овца днес - инструмент за промотиране на местното производство в 

биосферния парк / 18 в. – повсеместно разпространена, 1970г. – почти изчезнала / 

Днес – над 20 000 овце / Местно произведеното агнешко се промотира и продава 

чрез различни вериги магазини в цялата страна

 Ябълките на Рьон – маркетинг: традиционно отгледани био ябълки / Ябълкова бира 

/ Ябълково вино / Ябълкови сокове / Ябълков сайдър

 Регионална марка „Биосферен парк Рьон“ – средно 7 години за намиране на 

пазарна ниша и позициониране на продуктите => Дългосрочни усилия



Добри практики – Биосферен парк Рьон

Резултати: 

• Икономическата и демографска 
ситуация в Биосферния парк е по-добра 
от съседни територии в Германия

• Множество инвестиции и нови работни 
места, свързани с устойчивото 
използване на природните ресурси в 
парка (пр. BIONADE)

• Традиционни занаяти / къщи за гости / 
хотели / гастрoномически туризъм

Биосферните паркове на 

ЮНЕСКО предоставят 

подходяща рамка за дългосрочни 

маркетингови проекти и развитие, 

за разлика от краткосрочните 

проекти свързани с регионално 

развитие в Европа днес. 



Заключителна конференция „Проучване на възможностите за трансграничен биосферен 

парк Осогово“, гр. Благоевград, 12/11/2015г.

Заключение…

Дискусията за бъдещето 
на биосферните паркове 
в България вълнува 
различни организации и 
институции, убедени в 
ползите както за 
природата, така и за 
местните хора. 

В България има няколко 
територии с подобен 
потенциал, които следва 
да бъдат изследвани и 
проучени. От волята на 
местните хора и 
институции в 
избраните райони 
зависи номинирането 
им за първия 
български биосферен 
парк от ново 
поколение. 



ПРОЕКТ „ПОДГОТОВКА НА ПРОЦЕСА НА 

РЕВИЗИЯ ОТ МРЕЖАТА НА БИОСФЕРНИ 

РЕЗЕРВАТИ В БЪЛГАРИЯ“

Национален комитет на МАВ

8 района

(12 БР)
2 НОМИНАЦИОННИ 

ФОРМУЛЯРА

Основната цел на проекта е да 

подпомогне процеса на ревизия на 

биосферните резервати в България. 





Централен 

Балкан  
„Боатин“, 

„Джендема“, 

„Стенето“ и 

„Царичина“

Родопи 

Добростан 
„Червената стена“

Западен 

Балкан 
„Чупрене“

Родопи
„Купена“, 

„Дупката“ и 

„Мантарица“ 

Сребърна
„Сребърна“

Странджа
„Узунбуджак“

Камчия 
„Камчия“

Беласица 
„Беласица“



Централен Балкан

Странджа

Сребърна

Беласица

Червената стена



1. ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН

 във връзка с резерватите „Боатин“, 
„Джендема“, „Стенето“ и „Царичина“ 

 има изразен интерес от всички общини 
в района, като по-силна подкрепа има в 
общините Карлово и Троян, а засилен 
интерес има в общините Тетевен и 
Априлци.  

Район с най-голяма 

подкрепа и 

готовност за процес 

на ревизия 



НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН



ОБЩИНА КАРЛОВО

• Подкрепят идеята 

• Прието решение на Общински съвет 

Карлово за включване към бъдещ 

биосферен парк

Централен Балкан



ОБЩИНА ТРОЯН

• Подкрепят идеята 

• Прието решение на ОбС Троян за присъединяване на общината към бъдещ биосферен 

парк „Централен Балкан“

Централен Балкан



ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

• Подкрепят идеята 

• Притеснения относно определяне на 

допълнителни ограничения в бъдеще и 

създаване на нова категория защитена 

територия „биосферен резерват“ съгласно 

ЗЗТ

Централен Балкан



ОБЩИНА АПРИЛЦИ

• Подкрепят идеята 

• Концепцията подлежи на допълнително обсъждане сред местното население

Централен Балкан



ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

• Подкрепят идеята 

• Има желание за съвместна работа със съседните общини за създаване на биосферен 

резерват от нов тип 

Централен Балкан



Централен Балкан

Странджа

Сребърна

Беласица

Червената стена



2. РОДОПИ - ДОБРОСТАН

 във връзка с резерват „Червената стена“ 

 засилен инерес и готовност от страна на 
местните заинтересовани страни 
включително и община Асеновград.

Район с най-голяма 

подкрепа и 

готовност за процес 

на ревизия 



РОДОПИ - ДОБРОСТАН

• Засилен интерес от местното население

• Силна подкрепа от РИОСВ - Пловдив

• Подрепа от община Асеновград



Възможности за създаване на 

биосферен парк „Червената стена“
Налични ресурси Възможности

 Възможности за райониране и включване 
на част от населените места и тяхното 
културно наследство

 Нови възможности за работа и развитие на 
района - съживяване на икономиката и 
развитие на различни видове туризъм, 
земеделие, животновъдство и др.

 Регистриране на регионална марка 
„Биосферен парк „Червената стена““ и 
работа с местни производители за 
използването на марка „Биосферен парк 
Червената стена““

 Сертифициране на определени местни 
продукти с цел директна добавена стойност 
на продуктите, които се произвеждат в 
съответния регион и ползват марката.

 Наличие на защитени територии и 

вековни букови гори

 „Червената стена“ е 

типичен ботанически резерват

 Запазени традиции, местни занаяти 

и ритуали и кулинарни 

специалитети

 Богато културно наследство 

културен календар, както и 

множество исторически паметници 

като Бачковски манастир и Асенова 

крепост





Централен Балкан

Странджа

Сребърна

Беласица

Червената стена



3. СРЕБЪРНА

 във връзка с биосферен резерват 
„Сребърна“

 изразена подкрепа и интерес от страна 
на община Силистра чрез изпратеното 
писмо за подрепа.

Район с най-голяма 

подкрепа и 

готовност за процес 

на ревизия 



СРЕБЪРНА

• ОБЩИНА СИЛИСТРА

• Подрепят идеята

• Изразено желание за създаване на 

биосферен резерват от нов тип



Централен Балкан

Странджа

Сребърна

Беласица

Червената стена



5. БЕЛАСИЦА

във връзка със създаването на 
биосферен резерват „Беласица“ 

 налични условия и интерес от страна на 
местното население, дирекцията на 
парка и общината.

Район с най-голяма 

подкрепа и 

готовност за процес 

на ревизия 



БЕЛАСИЦА

• ОБЩИНА ПЕТРИЧ И ДПП БЕЛАСИЦА

• Има интерес и желание за реализиране на концпепцията

• Притеснения относно управленското тяло



Централен Балкан

Странджа

Сребърна

Беласица

Червената стена



4. СТРАНДЖА

 в случай на приемане на ПУ на ПП 
Странджа, обявяването биосферен парк 
е заложено като част от документа. 

 интерес съществува и в двете общини 
Царево и Малко Търново, но едва след 
приемане на ПУ на ПП Странджа.

Район с най-голяма 

подкрепа и 

готовност за процес 

на ревизия 



СТРАНДЖА – УЗУНБУДЖАК

• ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО И 

ЦАРЕВО

• Има интерес

• В районът се работи от години в тази 

посока

• Следва да се приеме ПУ на ПП Странджа



ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПП СТРАНДЖА

ЗОНИРАНЕ



•Зона на строга защита

•Зона на ограничена човешка намеса 

•Зона за устойчиво развитие

•Зона за развитие на туризма 

•Зона на сгради, съоръжения и инфраструктура

ЗОНИРАНЕ ПРИРОДЕН ПАРК



БИОСФЕРЕН ПАРК - ЗОНИРАНЕ

Биосферен парк Природен парк

Сърцевинна зона Зона за строга защита

Буферна зона Зона за ограничена човешка намеса

Преходна зона •Зона за устойчиво развитие/

устойчиво ползване на ресурсите

•Зона за развитие на туризма

•Зона на сгради, съоръжения и 

инфраструктура





БИОСФЕРЕН ПАРК - ЗОНИРАНЕ



… НАТУРА 2000



СЪВМЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ

заинтересовани страни 

Дирекция Природен парк Странджа (МЗХ)

Община Малко Търново

Община Царево

Областен управител

РИОСВ (МОСВ)

Басейнова дирекция (МОСВ) 

Регионална дирекция по горите - Бургас

Неправителствени организации

Академични организации

Читалища

Дирекция Природен парк Странджа с КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ



СТЪПКИ ЗА ОБЯВЯВАНЕТО НА БИОСФЕРЕН ПАРК В БЪЛГАРИЯ

Биосферните резервати се обявяват от Международния координационен 
съвет (ICC)

България чрез националния MAB Комитет, подава номинации със 
съпътстващата ги документация до Секретариата на Програмата „Човекът и 
биосферата“ до 30 септември 2016;

Също така пътна карта за биосферните резервати до 30 септември 2016г;

Секретариатът проверява съдържанието на подадените документи

Консултативният съвет (The Advisory Committee) за БР разглежда 
номинациите и ако ги одобри, прави предложение до ICC 

Международният координационен съвет (ICC) на МАБ взема решение за 
номинациите и по пътната карта за биосферните резервати в България март-
юли 2017



ВЪПРОСИ?

Благодаря ви за вниманието!


