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Добро и хармонично съжителство между човека и природата. Злат-
ната среда. Съществуват ли места в света, където е възможно 
опазването на природата и устойчивото икономическо развитие? 
Биосферните резервати са създадени с цел да дадат отговор именно 
на този въпрос. 

Биосферните резервати са част от програмата на ЮНЕСКО „Чо-
векът и биосферата”. Това са зелените перли на планетата, за чието 
опазване е необходимо съпричастност и отговорност от страна 
на всеки един от нас. Днес в света има 531 биосферни резервата, 
разположени в 105 страни. 

Биосферните резервати са демонстрационни примери за интегрира-
но управление в условия на прозрачност и широк обществен диалог. 
Те са средство за споделяне на знания, места за научни изследвания 
и мониторинг, образование и обучение. Не на последно място, взи-
мането на решения за тяхното управление става с участието на 
всички заинтересовани страни. 

Тази революционна концепция е надхвърлила далеч пределите на 
своето време. Тя е използвана при разработването на редица други 
инициативи за опазване на европейската природа. Актуалността й 
се дължи на факта, че търси начини за изграждане на мостове меж-
ду хората и природата, а не цели издигане на прегради и налагане на 
забрани. 
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Ïðîãðàìàòà
“×îâåêúò è áèîñôåðàòà”

Програмата “Човекът и биосферата” (MAB) е създадена от ЮНЕС-
КО през 1970 г. Тя цели изграждането на научна основа, насочена към 
подобряване на взаимоотношенията между хората и обкръжаваща-
та ги среда. Акцентът е разумното използване и опазването на при-
родните ресурси.

Програмата стартира с 14 проектни територии, като покрива 
сухоземни и морски екосистеми и обхваща както високи планини, 
така и гъсто населени райони. Управителното тяло на програма-
та е Международният координационен съвет. Той се състои от 34 
страни-членки, които се избират на всеки две години на Общата 
Конференция на програмата. 

“Човекът и биосферата” играе съществена роля за опазването на 
природата посредством изграждането на Световна мрежа от би-
осферни резервати. България се присъединява към програмата през 
1977 г. с обявяването на 17 биосферни резервата. Понастоящем те 
са 16 (Маричини езера е изключен през 2002 г. след сливането му с 
Централен Рилски резерват). 

Всяка страна-членка има Национален комитет на Програмата или 
лице за контакти. Те са отговорни за прилагането на практика на 
„Човекът и биосферета” в конкретната страна и осъществяват 
връзката между националните институции и биосферни резервати 
и Секретариата на Програмата в Париж. 

Ñâåòîâíàòà ìðåæà íà 

Áèîñôåðíèòå ðåçå
ðâàòè – 

ñïîäåëÿíå íà èäåè, 

ðåçóëòàòè è ðåñó
ðñè.



Ñåâèëñêà ñòðàòåãèÿ 
çà áèîñôåðíèòå ðåçåðâàòè
Функционирането на Световната мрежа от биосферни резервати се 
базира на два официални документа – Нормативна рамка на Светов-
ната мрежа и Севилска стратегия за биосферните резервати. Те са 
резултат от работата на Международната конференция за биосфер-
ните резервати, състояла се в гр. Севиля (Испания) през март 1995 г. 
Нормативната рамка очертава “правилата” на Световната мрежа. 
Тя включва критериите и процедурите за обявяване, функционира-
нето и зонирането на биосферните резервати и реда за извършване 
на периодичната им оценка (веднъж на 10 години).

Севилската стратегия начертава визията и приоритетите за 21 
век като използва опита и анализа от първите двадесет години от 
съществуването на биосферните резервати. Стратегията дава 
препоръки за развитие на биосферните резервати и адекватното 
функциониране на Световната мрежа. Предлага и различни нива за 
приложение на препоръките – международно, национално, местно. 
Също така включва индикатори, които да помогнат за оценяване-
то й на практика. Критериите, използвани за разработване на раз-
личните индикатори са: 

• достъпност (Може ли информацията да бъде събрана лесно?); 
• яснота (Информацията ясна и точна ли е?);
• полезност (Ще бъде ли полезна събраната информация за управи-

телния орган на биосферния резерват, за Националния комитет 
или за Световната мрежа като цяло?).  

Îñíîâíèòå öåëè íà Ñåâèëñêàòà ñòðàòåãèÿ ñà:

I. Използване на биосферните резервати за опазване на при-
родното и културно разнообразие.

II. Използване на биосферните резервати като модели за уп-
равление на земите и подходи за устойчиво развитие.

III. Използване на биосферните резервати за научни изследва-
ния, мониторинг и образование.

IV. Прилагане на концепцията за биосферните резервати на 
практика.

Êîãàòî ÷îâåêúò 

è ïðèðîäàòà ñà 

ïîáåäèòåëè



Áèîñôåðíèòå ðåçåðâàòè-  
ñïåöèàëíè ìåñòà çà 
ïðèðîäàòà è õîðàòà 
Биосферните резервати са създадени, за да отговорят на предизви-
кателствата, пред които е изправен днешния свят. Как да опазим 
биоразнообразието като същевременно посрещнем материалните 
нужди на нарастващия брой хора? Как да съчетаем опазването на 
природните ресурси с тяхното устойчиво ползване? 

Êàêâî ïðåäñòàâëÿâà 
áèîñôåðíèÿò ðåçåðâàò?
Биосферните резервати са сухоземни или крайбрежни екосистеми, къ-
дето опазването на биоразнообразието се съчетава с устойчивото 
използване на ресурсите от човека. Те се номинират от правителст-
вото на страната, в която се намират, оценяват се на международно 
ниво и след обявяването им остават под държавна юрисдикция. Все-
ки биосферен резерват трябва да изпълнява три основни функции:

1. Природозащитна функция – да допринася за съхраняването 
на ландшафтите, екосистемите, видовото и генетичното 
разнообразие;

2. Развиваща функция – да насърчава икономическото и човеш-
ко развитие като запазва културната идентичност и при-
родните дадености на територията;

3. Логистична функция – да осигурява подкрепа за демонстраци-
онни проекти, природозащитно обучение, обмяна на опит, 
научни изследвания и мониторинг, които имат отношение 
към местните, националните и световните проблеми на 
природозащитата и устойчивото развитие.
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Çîíèðàíå íà áèîñôåðíèòå ðåçåðâàòè
За да функционира реално и да бъде осъществена на практика концепцията за биосфер-
ния резерват, той се поделя на три свързани зони – сърцевинна, буферна и преходна.

Сърцевинната зона включва една или няколко строго защитени според националното 
законодателство територии и осигурява дълготрайно опазване на ландшафтите, екосис-
темите 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 сърцевин-
ната зона, а по-скоро да помагат за нейното съхраняване, т.е. те играят ролята на 
буфер. Тук могат да се провеждат научни изследвания, насочени например към управле-
ние на естествената растителност, обработваемите площи, горите, рибарството с 
акцент върху високото качество на продукцията в съчетаване с опазване на естестве-
ните процеси и биоразнообразието. В тази зона могат да се извършват образователни 
дейности, обучения, рекреационни дейности, туризъм. Буферната зона акцентира върху 
устойчивото използване на природните ресурси, което да носи облага именно на мес-
тното население. 

Преходната зона е разположена навън от буферната зона. Тук се извършват селскос-
топански дейности и други многообразни форми на използване на природните ресурси. 
В тази зона са разположени и селищата. Всички заинтересовани страни – местни жи-
тели, 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. Външната зона има съществено икономическо и социално 
значение за развитието на региона. 



Êîé èìà ïîëçà îò
áèîñôåðíèòå ðåçåðâàòè?

Ефективното функциониране на един биосферен резерват позволя-
ва всички заинтересовани страни в сътрудничество помежду си да 
постигнат устойчив баланс между на пръв поглед несъвместимите 
дейности за опазване на биоразнообразието, икономическото разви-
тие и съхраняването на културното наследство, както и справед-
лива подялба на произтичащите ползи от управлението на тери-
торията. 
Директни ползи за местното население са „съживяването” на мест-
ния бизнес чрез насърчаване развитието на устойчиви, природосъоб-
разни практики за земеделие и животновъдство, горско стопанст-
во, екологичен туризъм, рибарство и други. Това води до разкриване 
на нови работни места и повишаване на финансовите приходи на 
местните хора. В същото време се постига дългосрочно опазване на 
природното и културното наследство за бъдещите поколения.
Широката международна известност и добър имидж на Програма-
та „Човекът и биосферата” привлича многобройни посетители в 
биосферните резервати и предизвиква голям интерес към закупуване 
на местни продукти. Само от инициативността на местните хо-
ра и сътрудничеството на всички заинтересовани страни зависи до 
каква степен ще съумеят да се възползват от тази популярност, за 
да привлекат необходимите средства и да реализират идеите си!
Биосферните резервати са особено подходящи за провеждане на на-
учни изследвания и мониторинг, свързани с опазването и разумното 
ползване на природното и културното наследство и устойчивото 

развитие. Натрупаната информа-
ция дава възможност за вземането 
на добре аргументирани управленски 
решения с предвидим ефект, както и 
за провеждането на природозащитно 
обучение с широко участие на мест-
ното население и демонстриране на 
добри практики.
Включването на всеки биосферен ре-
зерват в Световна мрежа дава почти 
неограничени възможности за регионал-
но и международно сътрудничество и 
обмяна на опит. 

То е израз на признание от такава 
престижна международна организа-
ция като ЮНЕСКО, а това е повод 
за гордост и лично удовлетворение 
на всеки, който се чувства свързан с 
дадения биосферен резерват!



Êîé îòãîâàðÿ?
ЮНЕСКО не налага никаква промяна върху собствеността. Всеки биосферен резер-
ват 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 нега-
тивно 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. 

Êîé ïëàùà? 
Всички! Нивото на финансиране зависи от дейностите и проектите, които се реа-
лизират на територията на биосферния резерват. Често допълнително финансира-
не дори не е необходимо – съществуващите бюджети могат да бъдат пренасочени, 
така че да посрещнат общите цели. Индустрията, туроператорите, различни фон-
дации, изследователски институти и местната власт могат да помогнат. Под-
крепата на правителството, дори ако е само морална или техническа, гарантира 
добрите връзки с националните политики и международните усилия за устойчиво 
развитие.

Çàáëóäàòà
Повечето хора остават с погрешната идея, че биосферния резерват е строг резерват, 
където човешкото присъствие е напълно забранено. В действителност не е така. Би-
осферният резерват осигурява опазване на биоразнообразието и устойчивото разви-
тие на територията. Това е гарант за сътрудничество между всички заинтересовани 
страни, насочено към един по-отговорен начин на живот. Сериозни ограничения има 
единствено в сърцевинната част на биосферните резервати.

Áèîñôåðíèòå 

ðåçåð
âàòè – 

ïëàòôîðìè çà 

ó÷åíå.



Áèîñôåðíèòå ðåçåðâàòè â 
Áúëãàðèÿ
През 1977 г. са обявени 17 биосферни резервата (в момента 16) в Бъл-
гария, което я нарежда сред първите десет страни по брой биосфер-
ни резервати. За съжаление те не отговорят на съвременната кон-
цепция за биосферен резерват. Повечето от тях са природни резер-
вати по Закона за защитените територии. Други са разположени в 
национални или природни паркове, които играят ролята на буферна 
зона. Но нито един от шестнадесетте наши биосферни резервата 
не притежава преходна зона, която е най-важната за връзката чо-
век-биосфера. В момента тече процес на преоценка на биосферните 
резервати в България. 

Êîè ñà áèîñôåðíèòå 
ðåçåðâàòè â Áúëãàðèÿ?

• Али ботуш (планината Славянка)
• Баюви Дупки – Джинджирица (Пирин)
• Бистришко бранище (Витоша)
• Боатин (Централен Балкан)
• Джендема (Централен Балкан)
• Дупката (Западни Родопи)
• Камчия (р. Камчия)
• Купена (Стара планина)
• Мантарица (Западни Родопи)
• Парангалица (Рила)
• Сребърна (Дунава)
• Стенето (Стара планина)
• Узунбуджак (Странджа)
• Царичина (Стара планина)
• Червената стена (Западни Родопи)
• Чупрене (Стара планина)



Ìàäðèäñêè ïëàí çà äåéñòâèå çà 
áèîñôåðíèòå ðåçåðâàòè
През последното десетилетие се появиха или задълбочиха някои глобални проблеми: интен-
зивната урбанизация, водеща до обезлюдяване и бедност на селските райони; промяната 
на климата с последствия за екосистемите и общностите; загубата на биоразнообразие и 
културна идентичност. Пред програмата „Човекът и биосферата” стои предизвикателс-
твото да се промени и адаптира към тези промени. Затова по време на Третия световен 
конгрес за биосферните резервати (04-09.02.2008 г., Мадрид, Испания) се прие Мадридския 
план за действие. 

Този план очертава дневния ред на Програмата „Човекът и биосферата” за периода 
2008-2013 г. и търси начини за справяне с бъдещите предизвикателства пред биосфер-
ните резервати. 

Îñíîâíèòå öåëè íà Ìàäðèäñêèÿ ïëàí çà 
äåéñòâèå ñà: 

І. Да въведе изследването, обучението, изграждането на капацитет и демонстраци-
онните примери на MAB като допирни точки между темите опазване и устойчи-
во ползване на биоразнообразието, смекчаване и адаптиране към промяната на кли-
мата, социо-икономическо и културно благосъстояние на човешкото общество;

ІІ. Да даде възможност да се използват биосферни резервати от Световната мрежа 
като специални места за учене и устойчиво развитие;

ІІІ. Да се съберат, систематизират и разпространят научените уроци от повече от 
30-годишната история на „Човекът и биосферата”; 

ІV. Да допринесе за създаването на ново поколение професионалисти и практици, кои-
то да служат като дипломати, посланици и координатори на свързването на гло-
балните екологични проблеми с националните и местни стремежи за развитие. 



Äîáðè ïðèìåðè îò 
Áúëãàðèÿ

Представените по-долу места са част от 
перлите на България, където хората са съхра-
нили чувството на преклонение и уважение 
към природата. Там човекът и природата 
не търсят победител, а живеят в съгласие 
и разбирателство помежду си. Без да знаят 
подробности за биосферните резервати, хо-
рата в тези райони са успели да намерят на-
чин към разумното използване и опазването 
на природните ресурси и най-силно да се доб-
лижат до идеята за истински функциониращ 
биосферен резерват. 
На фона на темповете, с които се унищо-
жава българската природа през последните 
години, необходимо е такива добри примери 
да се популяризират. Тези места, макар и в 
съвсем малък мащаб, показват, че концепци-
ята за биосферните резервати е приложима 
и у нас. Това обаче се постига с разбиране, 
отговорност и много усилия. Съществува-
нето и съхраняването на българските зелени 
оазиси зависи от всеки един от нас! 



Òðèãðàä
Триград е неголямо село, намиращо се в най-красивата част на За-
падни Родопи на около 40 км от Смолян. Разположено е на около 
1400 м н.в. и дълги години беше недостъпно и никому неизвестно, 
поради близостта си с държавната граница. Преди около 10 години 
обаче група местни хора оцени сериозния потенциал за развитие на 
устойчив селски туризъм на района. Причината да вярват в това 
бяха 150-те пещери в района, уникално красивите Триградско и Буй-
новско ждрело, недокосната природа и най-вече техния съхранен и 
самобитен начин на живот. 
Въпреки изолираността на района, държавата е положила сериозни 
грижи за опазването на уникалната природа чрез създаване на защи-
тени територии. По този начин са положени основите за съхравя-
ване на природата – важна предпоставка за развитие на устойчивия 
туризъм. В района се намират резерватите Казаните, Кастракли, 
поддържаният резерват Шабаница, защитените местности Триг-
радско ждрело и Чаирите с Пияната гора.
От дълги години са благоустроени и осветени Ягодинската пещера и 
Дяволското гърло, но хората добавиха нови атракции като устро-
иха пещерата Харамийската дупка за екстремен туризъм (пещерно 
катерене и скачане с бънджи). В последните години бяха разкрити и 
отворени за посещения и 7-те енеолитни пещерни жилища, в които 
чрез макети е възстановен бита на пещерните хора.
За да използват целия този потенциал, в рамките на няколко годи-
ни местните хора създадоха десетки малки семейни хотели и къщи 
за гости, предлагащи традиционна храна и допълнителни атракции, 
свързани с демонстрации на запазени бит и култура.

Освен тези типични за селския туризъм атракции в Триград можете 
да откриете и много по-екстремни забавления като туристическа 
конна база, скално катерене и делтапланеризъм, преходи с велосипе-
ди, джипове и мотори.
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Áðúøëÿí

Бръшлян е селце, разположено в североизточната част на Стран-
джа планина, на около е 240 м н.в. Намира се на 11 км северозападно 
от Малко Търново, на 1 км от пътя между Звездец и Малко Търно-
во. Обявено е за архитектурен и исторически резерват през 1982 г. 
Състои се от 76 къщи – архитектурни паметници на културата, 
в които днес живеят 84 души. Селото е уникално за България със 
запазената си автентична странджанска архитектура, съхранени-
те традиции, бит, култура и множество исторически паметници 
– долмени, могили и светилища. 

Бръшлян попада в границите на най-голямата защитена територия 
в България – природен парк „Странджа”. Паркът е обявен през 1995 
г., заема площ от 1161 км2 и включва 5 природни резервата, сред ко-
ито първият в България – Силкосия, както и биосферния резерват 
Узунбуджак, 14 защитени местности и 15 природни забележител-
ности. Почти 80% от територията на парка е покрита с гори, 
основно дъбови. В подлеса на буковите гори е скрито странджанс-
кото съкровище от вечнозелени храсти. Освен странджанската зе-
леника, цъфтяща в средата на май, атрактивни видове са кавказката 
иглика, червената пираканта, лавровишнята и др. 

До 1990 г. достъпът в Странджа е бил силно ограничен поради спе-
циалния режим на достъп до гранични територии. Години наред 
това е било ежедневие за местните хора, което ги е карало да се 
чувстват до голяма степен изолирани от останалия свят. Затова 
след отпадането на този режим местната общност създава Асоциа-

ция за защита на природното и историческото наследство на село 
Бръшлян, която успява да възстанови старото селско училище и 
параклисите на „Св. Пантелеймон” и „Св. Лефтера”, както и камба-
нарията на църквата „Св. Димитър” и да спомогне за превръщането 
на много от къщите в селото в малки семейни хотели.
Днес, няколко години по-късно, Бръшлян се радва на нов живот, за-
върнали се собственици и дори нови заселници, които предлагат 
атракции, превърнали селото в една от най-желаните дестинации 
за селски туризъм в страната. Част от това, което можете да по-
лучите в Бръшлян е:

• Посещение и беседа в църква “Св. Димитър”;
• Посещение и беседа в Килийното училище (построено през 

1887 година);
• Посещение на етнографска сбирка и беседа;
• Возене в каручка;
• Седянка;
• Посещение в 120 годишна странджанска къща;
• Посещение и закуска в автентична странджанска къща;
• “От вълната до плата” – демонстрация на местни стран-

джански практики, показващи начина на изработка на тъка-
ни в този край (чепкане, влачене на дарак, предене, навиване 
на масури на рудан, тъкане на стан, изложба на ръчно израбо-
тени тъкани);

• Посещение на “Бурилото” – стар водоизточник, разглеждане 
и демонстрация, лека закуска.

В селото започват да се организират посещения за организирани ту-
ристи от 2001 г. До 2008 г. през с. Бръшлян са преминали над 13000 
организирани туристи. За всичките тези години хората в Бръшлян 
са разбрали ползата от това да работят заедно за общата си цел и 
в партньорство с Дирекцията на природния парк, която подпомага 
всичките им усилия за развитието на устойчив туризъм. Местни-
те хора бяха и сред първите обявили се твърдо за запазване статута 
на природния парк, тъй като през последното десетилетие ясно са 
видели ползите от запазената природа и интересът към нея както 
от българските, така и от чуждестранните туристи.



Êàëîôåð
Калофер е красиво градче разположено в южните склонове на Калоферс-
ката планина, най-красивата и запазена част на Средна Стара планина. 
Намира се на 158 км източно от София и 75 км северно от Пловдив. 
Над града се извисява връх Ботев – първенецът на Стара планина. Днес 
в Калофер живеят около 4000 жители.  Предпоставките за развитие 
на устойчив туризъм тук са много и разнообразни. В града, известен 
най-вече като родното място на Христо Ботев, има множество запа-
зени къщи – образци на възрожденската архитектура и много действа-
щи църкви, манастири и параклиси. Регионът около Калофер, наричан 
Розовата долина на България е едно от най-очарователните и известни 
места. Но основният мотор за развитието на града са всъщност хора-
та с техните силни традиции, дух и ревностно опазване на множест-
вото автентични занаяти като дърворезба, тъкачество, тепавичарс-
тво и най-вече уникалната калоферска дантела. Част от тези хора през 
2002 г. създадоха Сдружение за екотуризъм „Централен Балкан” – Ка-
лофер, работещо в партньорство с Дирекцията на националния парк 
„Централен Балкан”, която полага сериозни усилия за развитието на 
алтернативните форми на туризъм. Сдружението стимулира и под-
помага местните хора да създадат малки семейни хотели, да предлагат 
традиционна храна и допълнителни атракции като пешеходни и конни 
маршрути, представяне на традиционни празници и ритуали.
Сдружението изгради и една от най-добрите интерпретативни пъте-
ки в България „Бяла река” и възстанови популярния в района бивак „Бала 
река”, където се провежда международен фестивал на късометражното 
кино. То стопанисва и Информационния център, разположен в центъра 
на Калофер.



Äîáúðñêî
Само на 180 км южно от София, едно българско село, закътано в при-
пеците на южните склонове на Рила планина, изненадва с девствена 
природа, историята и културата на цял един регион. Добърско се 
намира на около 1070 м н.в., а в землището на селото започва Наци-
онален парк „Рила”. Вековни дървета, слънчеви планински склонове, 
безкрайни гледки към планините Пирин и Родопи са „ресурса”, с кой-
то разполагат местните хора, за да започнат да развиват своята 
дестинация „Разлога”. Тези местни хора през 2003 г. учредяват сдру-
жение “Добърско”.
Понастоящем то обединява всички местни хора, заинтересовани и 
стремящи се към местно развитие чрез туризъм и други устойчиви 
форми на поминък. Неговите членове са собственици на първите 
къщи за гости в Разлога, първите местни водачи из околностите на 
селата в Рила планина, първите интерпретатори в лицето на мес-
тните учители. Сдружението представлява местната общност не 
само на Добърско, но и на съседните села, откъдето непрестанно се 
присъединяват нови членове. Най-важните постижения на сдруже-
нието в голяма степен са финансирани от неговите членове и изпъл-
нени с доброволен труд. Със средства от дарители е възстановена 
църквата „Св. Георги”, доброволно се организират селски празници в 
Добърско, есенни празници в Разлога и представянията на района на 
борсата “Туризмът и Парковете” в НДК и туристическите борси 
“Ваканция”.
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×èïðîâöè
Чипровци е разположен в живописна долина в подножието на За-
падна Стара планина. Разстоянието до Монтана е 35 км, а до Со-
фия – 110 км. В градчето живеят над 2000 жители. Чипровци е из-
вестно с килимарската, златарската и книжовна школи. Характер-
но за чипровският край е, че се населява от етнографската група на 
торлаците, които имат специфичен диалект и обичаи. 
В близост до града се намират Чипровския водопад, пещерата Ми-
шин камък, Чипровския, Лопушанския и Клисурски манастири. В 
Чипровци се намират и останките от католическата катедрала 
„Санта Мария”.

За да използват този природен и културен ресурс, още през 1995 г. 
предприемчиви семейства решават да дават своите къщи под наем 
на туристи. Първоначално се предлага само нощувка и храна по же-
лание на гостите, както и демонстрации по килимарство, които 
могат да се правят във всяка една къща в Чипровци. 

В последствие добавят допълнителни услуги и се обединяват в Съ-
вет по туризъм – Чипровци. В Съвета по туризъм заедно взимат 
решения за цени на нощувки, обща реклама и представяне на различ-
ни изложения. По различни проекти са обучени планински водачи, 
които водят туристи на преходи. През 2005 г. по проект на Регио-
налния екологичен център (РЕЦ) съвместно с общината е отворен 

Ако днес, пет години по-късно, отидете в Добърско можете да из-
бирате между множество атракции, с които да разнообразите по-
чивката си:

• Пътека на глухаря;
• Пътека на рилската иглика;

• Кратък пешеходен маршрут Водопад Щрокалото – “Света 
Богородица” – Антична римска пещ, село Добърско; 

• Кратък пешеходен маршрут Добърско – Вековния бор – До-
бърско;

• Занаятчийско ателие “При Дешка”, село Горно Драглище;
• Велосипеден маршрут Долно Драглище – Белица;
• Посещения на плувните басейни с минерална вода в Баня и 

Елешница;
• Посещения на старинни църкви в селата от района;
• Посещение на посетителския център в Добърско;
• Демонстрации на обичаи и фолклорни напеви на добърски-

те баби;
• Посещение на двете църкви в центъра на Добърско: средно-

вековната “Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат” и 
Възрожденската “Сретение Господне”.



Áúäåùå çà áèîñôåðíèòå 
ðåçåðâàòè â Áúëãàðèÿ

Дискусията за бъдещето на биосферните резервати в България въл-
нува различни организации и институции. За да бъде участието ни в 
програмата „Човекът и биосферата” още по-ефективно и полезно за 
нас самите, е необходимо да бъдат предприети конкретни стъпки. 
Изключително важно е преосмисляне и ревизия на съществуващата 
национална мрежа от биосферни резервати, включване в състава на 
Националния комитет по програмата на представители на широк 
кръг от заинтересованите страни (научни организации, министерс-
тва, настоящи и потенциални биосферни резервати, неправителст-
вени организации и др.) и обединяване на усилията за реализирането 
на конкретни дейности и проекти за изпълнение на целите на Се-
вилската стратегия и Мадридския план за действие. В наш интерес 
е да опазим природното и културното наследство на България и за 
бъдещите поколения.

      

Туристически информационен център, в който има демонстраци-
онна работилница по багрене и тъкане. През 2007 г. по проект на 
РЕЦ екопътека „Деяница” се разработва като тематичен маршрут, 
представящ биоразнообразието чрез интерактивни табла. Разрабо-
тени са уикенд пакети, които се представят на различни туристи-
чески борси.
Днес Чипровци разполага с осем къщи за гости и четири семейни хо-
тела с общ капацитет около 80 места. 
Наблюдава се все по-засилен интерес към Чипровци, особено от чуж-
денци. За тях са проведени няколко 10-дневни курса по тъкане и при-
родно багрене. Предимно е развит уикенд туризмът и туризмът по 
празници, когато цялата леглова база е запълнена. 
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Българска фондация “Биоразнообразие” е неправителствена организация, чиято мисия е да 
допринася за опазването на биологичното разнообразие и природното наследство на България 
и съседните страни от Югоизточна Европа.

Фондацията подпомага развитието на организациите и институ-
циите, ангажирани с биоразнообразието, стимулира 
участието на гражданите и местните общности в 
планирането и управлението на природните ресурси 
и защитените територии, и повишава обществената 
ангажираност към проблемите на биоразнообразието.
Ние работим за популяризиране и прилагане на практика 
на концепцията за биосферните резервати в България. 
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çàùèòíè ñòåíè.  

Издава се в рамките на проект „Живот за биосферните резервати”, 
с финансовата подкрепа на Програмата за участие на ЮНЕСКО. 


