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У В О Д

Добро и хармонично съжител-
ство между човека и природата –
Златната среда. Съществуват ли 
места в света, където е възможно 
опазването на природата и устой-
чивото икономическо развитие? 
Биосферните резервати/паркове 
са създадени с цел да дадат отго-
вор именно на този въпрос. 

Биосферните резервати/пар-
кове са част от програмата на 
ЮНЕСКО „Човекът и биосфера-
та“. Това са зелените перли на пла-

нетата, 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/паркове са демонстрационни примери за интегрирано упра-
вление в условия на прозрачност и широк обществен диалог. Те са средство за споделя-
не на знания, места за научни изследвания и мониторинг, образование и обучение. Не на 
последно място, взимането 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  се дължи на факта, че търси начини за изграждане на мостове 
между хората и природата, а не цели издигане на прегради и налагане на забрани.
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Биосферните паркове – специални места за природата и хората 
Биосферните паркове са създадени, за да отговорят на предизвикателствата, 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? 
Какво представлява биосферният парк?
Биосферните паркове/резервати са сухоземни или крайбрежни екосистеми, където 
опазването на биоразнообразието се съчетава с устойчивото използване на ресурсите от 
човека. Те се номинират от правителството на страната, в която се намират, оценяват 
се на международно ниво, и след обявяването им остават под държавна юрисдикция. Всеки 
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 човешко развитие, запазвайки 
културната идентичност и природните дадености на територията;
3. Логистична функция – да осигурява подкрепа за демонстрационни проекти, 
природозащитно обучение, обмяна на опит, научни изследвания и мониторинг, имащи 
отношение към местните, националните и световните проблеми на природозащитата и 
устойчивото развитие.
Зониране на биосферните резервати
За да функционира реално и да бъде осъществена на практика концепцията за биосферния 

резерват, той се поделя на три свързани зони – сърцевинна, буферна и преходна.
Съгласно Севилската стратегия в съвременните биосферни резервати освен зони за строга 

защита вече се обособяват и буферни зони, както и зони, в които се поощрява прилагането 
на устойчиви практики, гарантиращи икономическо развитие на съответните региони и 
опазване на природата в тях – наречени „преходни“ зони. 
	 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. 
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	 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, насочени например към управление на 
естествената растителност, обработваемата земя, горите, рибарството с акцент 
върху високото качество на продукцията в съчетаване с опазване на естествените 
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 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. Тук 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. Външната зона има съществено икономическо и социално 
значение за развитието на региона.
Кой има полза от биосферните резервати?
Ефективното функциониране на един биосферен резерват позволява всички заинтересовани 

страни в сътрудничество помежду си да постигнат устойчив баланс между на пръв поглед 
несъвместимите дейности за опазване на биоразнообразието, икономическото развитие и 
съхраняването на културното наследство, както и справедлива подялба на произтичащите 
ползи от управлението на територията. 

Директни ползи за местното население са „съживяването“ на местния бизнес чрез 
насърчаване развитието на устойчиви, природосъобразни, практики за земеделие и 
животновъдство, горско стопанство, екологичен туризъм, рибарство и др. 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 Програмата „Човекът и 
биосферата“ привлича многобройни посетители в биосферните резервати и предизвиква голям 
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интерес към закупуване на местни продукти. Само от инициативността на местните хора 
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!

Кой отговаря за биосферния парк?
Същността на биосферния парк е колективното управление, обмяната на мнения и 

практики и взимането на решения в обществен интерес. Управлението на биосферния 
резерват е предмет на колективен орган, което налага създаването на Управителен съвет или 
комитет, който да планира и координира дейностите с участието на всички заинтересовани 
страни. Биосферният парк е гарант за сътрудничество между всички заинтересовани страни, 
насочено към един по-отговорен начин на живот.

Какви са ползите от биосферния парк и за кого?
- Директни ползи за местното население са „съживяването“ на местния бизнес 

чрез насърчаване развитието на устойчиви, природосъобразни практики за земеделие и 
животновъдство, горско и ловно стопанство, екологичен туризъм, рибарство и др. 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 Програмата „Човекът и 
биосферата“ привлича многобройни посетители в биосферния парк и предизвиква голям 
интерес към закупуване на местни продукти. Само от инициативността на местните хора 
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;

- Обявяването на територията за биосферен парк – част от световната мрежа носи 
международен престиж и признание, обмяна на знания и опит, реклама, атрактивност на 
района и т.н., както и по-добра публичност на района не само в България, но и в чужбина;

- Биосферния парк е предпочитано место за отдих и туризъм, защото на територията 
му са гарантирани чистата и добре запазена околна среда, качеството на предоставяните 
туристически услуги и продуктите, създадени по щадящ природата начин;

- Биосферния парк предоставя възможност на заинтересованите страни да участват в 
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управлението му чрез структура за съвместно управление – Консултативен съвет, в чийто 
състав влизат представители на местни неправителствени организации, бизнес сдружения, 
университети, местната власт и др. Именно консултативния съвет планира и координира 
дейностите по управление на парка с участието на всички заинтересовани страни;

- Може да се участва в разработването на регионални марки за развитие на местни 
продукти – като в този смисъл участието в биосферния парк е бонус и потвърждение за 
това, че територията е екологично чиста и добре запазена, както и че притежава потенциал 
за развитие на устойчив туризъм в съответствие с екологичните стандарти;

- Включването на биосферен парк „Червената стена“ в Световна мрежа дава почти 
неограничени възможности за регионално и международно сътрудничество и обмяна на опит. 
То е израз на признание от такава престижна международна организация като ЮНЕСКО, 
а това е повод за гордост и лично удовлетворение на всеки, който се чувства свързан с 
биосферния парк!

Програмата „ЧОВЕКЪТ И БИОСФЕРАТА“ (МАВ) е създадена от ЮНЕСКО през 1971 г. 
за опазването на природата чрез изграждането на Световна мрежа от биосферни резервати 
и паркове. 

Днес, в световната мрежа от биосферни резервати са включени 669 обекта от 120 страни, 
включително и 16 трансгранични биосферни резервата.

Първите биосферни резервати са обявени през 1976 г. България се присъединява към 
Програмата „Човекът и биосферата“ (МАВ) през 1977 г., с обявяването на 17 биосферни 
резервата, които са и строги природни резервати по българското законодателство. Това 
нарежда България сред първите десет страни по брой биосферни резервати. 

Резерват „Червената стена“ е един от тези 17 обекта, обявен през 1977 г. за биосферен.
Според първоначалната концепция, биосферен резерват е строго охранявана територия 

с уникална флора и фауна, чиято основна цел е съхраняването на неповлияни от човешката 
дейност природни екосистеми, опазващи генетични ресурси и представляващи база за научни 
и образователни дейности. 

През 1995 г. на Международната конференция организирана от Програмата „Човекът и 
биосферата“ (MAB) в гр. Севиля, Испания се приема Севилска стратегия и нормативна рамка 
за биосферните резервати, очертаващи нови правила и норми за тези територии. Според 
Севилската стратегия тези места са пример за хармонично съжителство между човека и 
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природата, демонстрирайки добри практики и политики, както в областта на опазването на 
биологичното разнообразие и естествените екосистеми, така и в областта на устойчивото 
развитие на местните общности.

Съгласно Севилската стратегия в съвременните биосферни резервати/паркове освен зони 
за строга защита вече се обособяват и буферни зони, както и зони, в които се поощрява 
прилагането на устойчиви практики, гарантиращи икономическо развитие на съответните 
региони и опазване на природата в тях – наречени „преходни“ зони.

До средата на 2017 год. всички български биосферни резервати са „строги резервати“ с 
режими на защита, които не позволяват осъществяването на дейности, свързани с устойчиво 
ползване на природни ресурси, т.е. в тях не се прилага изискуемата функция за устойчиво 
развитие и ползване на природните ресурси и нито един от тях не отговаря на изискванията 
на зониране и функции, наложени от Севилската стратегия. 

Международният консултативен комитет за Биосферните резервати „силно насърчава“ 
предлагането на нови номинации в съответствие със Севилската стратегия и Нормативната 
рамка за биосферните резервати и посочва резерват „Червената стена“, като една от 
териториите, които имат потенциал да покрият новите изисквания. 

На заседанието на Националния комитет по Програмата „Човекът и биосферата“ на 
ЮНЕСКО, през март 2016 г. беше решено за резерват „Червената стена“ да бъде изготвена 
номинация, с която обектът да бъде номиниран, като един от първите биосферни резервати 
от нов тип на България.

С Решение №484, взето с Протокол №14/06.07.2016 г. Общински съвет – Асеновград дава 
съгласие територията на община Асеновград да се включи в биосферен парк „Червената стена“.

В резултат на съвместните усилия на Министерство на околната среда и водите, Община 
Асеновград и РИОСВ–Пловдив за резерват „Червената стена“ е изготвен номинационен 
формуляр и през м. септември 2016 г. е внесен в Секретариата на Програмата. 

На заседение на 29-та сесия на Междуправителствения координационен съвет по 
Програмата „Човекът и биосферата“, състояла се в Париж от 12 до 15 юни 2017 г. „Червената 
стена“ е одобрен от ЮНЕСКО като един от първите български биосферни паркове заедно с 
Национален парк „Централен Балкан“, „Сребърна“ и „Узунбуджак“. С решението си Съветът 
потвърди, че четирите биосферни резервати отговарят на изискванията и принципите на 
Севилската стратегия. 
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Биосферен парк „Червената стена“ се 
състои от сърцевинна, буферна и преходна 
зона и напълно отговаря на изискванията на 
Севилската стратегия.

Сърцевинната зона представлява същест-
вуващия резерват „Червената стена“, обя-
вен през 1962 г.

Буферната зона на биосферен парк „Чер-
вената стена“ представлява защитена зона 
BG 0002073 „Добростан“ – част от евро-
пейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. 

Преходната зона на биосферния парк 
представлява цялата останала територия 
на община Асеновград, обграждаща буфер-
ната зона.

Върху нито една от зоните на би-
осферния парк не се налагат никакви 
допълнителни ограничения и режими, 
извън регламентираното по реда на на-
ционалното законодателство. 

За територията на биосферния парк се прилагат разпоредбите на действащото 
национално законодателство, свързано с устройство на територията и опазване на 
околната среда.
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ЗОНИРАНЕ В БИОСФЕРЕН ПАРК „ЧЕРЕВНАТА СТЕНА“
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Сърцевинната зона на Биосферен парк „Червената стена“

Сърцевинната зона на парка представлява съществуващия резерват „Червената 
стена“, първоначално обявен през 1962 г. Понастоящем площта на резерват „Червената 
стена“ е 3 043,53 ха. Сърцевинната зона попада в землищата на селата Бачково, Добростан 
и Орешец, общ. Асеновград и с. Борово, общ. Лъки, обл. Пловдив.

До 1998 г. резерватът се е стопанисвал и охранявал от ДГС – Асеновград и ДЛС –
„Кормисош“- гр. Лъки, под контрола съответно на РИОСВ – Пловдив и РИОСВ – Смолян. 
С влизането в сила на Закона за защитените територии в края на 1998 г., територията на 
резервата е обявена за изключителна държавна собственост и се стопанисва и охранява 
от Министерството на околната среда и водите, респективно РИОСВ-Пловдив и 
РИОСВ – Смолян.

фотограф:©Минко Михайлов
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Сърцевинната зона на резерват „Червената стена“ е разположенa в Средни Родопи. 
Територията  обхваща долините на реките Сушица и Чепеларска, Добростанския рид 
и високите отвесни скали на връх Червената стена, висок 1500 m. Характеризира се с 
разнообразен релеф и с големи разлики в надморските височини. Районът около река Сушица 
е най-труднодостъпната част на резервата. По течението  са се оформили стръмни и 
скалисти склонове, които достигат височина до 800 m. Това е и един от най-богатите на 
пещери район в България – Добростански бисер, Топчика, Ямата и Хралупата. 

Резерватът е обявен съгласно националното законодателство с цел запазване на комплекса 
от природни красоти и богатството на флористични видове, много от които са редки 
реликти, палео – и неоендемити за страната и Балканския полуостров. 

Резерват „Червената стена“ се характеризира с комплекс от уникални природни 
дадености (релеф, надморска височина, състав на основните скали, почвени и климатични 
условия), които определят богатсвото на флора, микота, фауна, приодни местообитания, 
представени със значително висок процент защитени, ендемични и реликтни видове. В 
резултат биоразнообразието на сърцевинната зона е с високо природозащитно значение 
както на национално, така и на европейско и световно ниво.

Сърцевинната зона на Биосферния парк е типичен ботаничен резерват. Територията 
попада върху един от десетте обявени за богати на ендемични видове райони в България, а 
също и Корине място „Добростан-Преспа“.

Според последните проведени проучвания, 2015 г., висшата флора на резервата – 
сърцевинната зона на биосферния парк е представена от 1084 вида от 490 рода, 104 
семейства и 5 отдела. Това представлява 26.4% от видовете, 53.6% от родовете и 67.1% 
от семействата от флората на България. Установени са следните консервационно значими 
видове: Anacamptis pyramidalis (обикновен анакамптис) (ЗБР), Daphne laureola (EN) (лаврово 
бясно дърво), Fritillaria pontica (черноморска ведрица) (ЗБР), Goodyera repens (EN) (пълзяща 
гоодиера), Haberlea rhodopensis (силивряк), Lathraea rhodopaeа (родопска горска майка) 
(ЗБР), Limodorum abortivum (недоразвит лимодорум) (ЗБР), Marrubium frivaldskyanum (VU) 
(фривалдскиев пчелинок), Morina persica (персийска морина) (ЗБР), Onosma rhodopaea (EN) 
(родопско омразниче), Pulsatilla halleri (EN) (халерево котенце), Trachelium rumelianum (VU) 
(румелийски тръбоцвет), Verbascum decorum (EN) (декоративен лопен).



БИОСФЕРЕН  ПАРК „ЧЕРВЕНАТА СТЕНА“

13

Сърцевинната зона на биосферния парк е известена с богатството си на орхидеи.

фотограф:©Минко Михайлов

фотограф:©Минко Михайлов

фотограф:©Минко Михайлов

фотограф:©Минко Михайлов

Халерово котенце (Pulsatilla halleri) 

Двурога пчелица (Ophrys cornuta) 

Родопска горска майка (Lathraea rhodopaeа) 

Пурпурен салеп (Orchis purpurea) 
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Само тук в България може да се види най-красивата българска орхидея – венерина пантофка 
(Cypripedium calceolus). Сърцевинната зона на парка е най-южното находище на този вид в 
Европа.

фотограф:©Минко Михайлов

Венерина пантофка (Cypripedium calceolus)
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От реликтните растения най-характерен за резервата е силиврякът (Haberlea rhodopensis). 
Това е реликтен вид, произхождащ от времето на терциера, период характеризиращ се с 
топъл и влажен климат. След кватернерните заледявания ареалът на вида се е разпокъсал и 
стеснил и сега обитава места с влажен и топъл климат. Много интересно е свойството на 
силивряка да изпада в анабиоза.

Според последните проведени проучвания на територията на сърцевинната зона, извър-
шени в рамките на разработването на Плана за управление на съществуващия резерват 
„Червената стена“, 2015 г. са установени следните видове с консервационно значение:

• 2 консервационно значими видове макромицети, включени в Червения списък на гъби-
те в България (Discinia ancilis – VU; Calocybe ionides – DD);

• 28 вида (3.5% от висшата флора), включени във второто издание на Червената книга 
на Република България, том 1, Растения и гъби (Пеев ред. 2011), от които 18 вида са с 
категория „застрашен от изчезване“ вид (EN), 8 вида са с категория „уязвим“ (VU) и 
2 вида са с категория „критично застрашен“ (CR).

• 57 вида висши растения (5.3% от флората на резервата) са ендемични – Балкански 
ендемити (45 вида) и Български ендемити (12 вида);

• 38 от висшите растения (3.5% от флората на резервата) са включени в Приложение 
№3 на Закона за биологичното разнообразие;

• 3 вида от висшите растения са включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 
на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна – Cypripedium calceolus (венерина пантофка), Echium russicum (червено 
усойниче) и Himantoglossum caprinum (пърчовка);

• 20 растителни вида са защитени от Конвенцията за международна търговия със за-
страшени видове животни и растения (CITES, 1973) – всички представители на сем. 
Orchidaceae (Салепови) и един вид от сем. Amaryllidaceae (Кокичеви) – Galanthus elwesii 
(елвезиево кокиче);

• Терциерните реликти са 58 вида, а глациалните – 6 вида.

• 5 вида безгръбначни са включени в Червения списък на Международния съюз за защита 
на природата (IUCN) – Libelloides macaronius; Carabus intricatus; Cerambyx cerdo; Morinus 
asper; Parnassius apollo;
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• 6 вида безгръбначни са включени в Директива 92/43 на Съвета на Европейската ико-
номическа общност за запазване на природните местообитания и на дивата флора 
и фауна – Paracaloptenus caloptenoides, Cerambyx cerdo, Morinus asper funereus, Euplagia 
quadripunctaria, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne;

• 2 вида безгръбначни са включени в Приложение №3 на Закона за биологичното разноо-
бразие – Cerambyx cerdo, Parnassius apollo ;

• 13 вида мекотели са ендемични – локални ендемити (2 вида): Belgrandiella dobrostanica, 
Macedonica hartmuti; ендемити за Западни Родопи (4 вида): Laciniaria macilenta, Laciniaria 
bajula, Bulgarica fraudigera, Tandonia pinteri; Български ендемити (4 вида): Bulgarica 
fritillaria, Bulgarica bulgarica, Cattania rumelica, Cattania haberhaueri; Балкански ендемити 
(3 вида): Grossuana angeltsekovi, Bulgarica denticulata, Tandonia serbica.

• 13 от установените видове птици попадат в Червената книга на България (2012). За-
страшени от изчезване (EN) са 5 вида (Accipiter gentilis – голям ястреб, Accipiter nisus – 
малък ястреб, Tetrao urogallus – глухар, Alectoris graeca – планински кеклик, Dendrocopos 
leucotos – белогръб кълвач), уязвими (VU) – 5 вида (Pernis apivorus – осояд, Buteo rufinus 
– белоопашат мишелов, Aquila chrysaetos – скален орел, Dendrocopus martius – черен къл-
вач, Ficedula semitorquata – полубеловрата мухоловка), почти застрашен (NT) – 1 вид 
(Corvus corax – гарван) и слабо засегнати (LC) са два вида (Bonasa bonasia – лещарка, 
Emberiza cia – пъстроглава овесарка).

• 43 вида птици (от общо 49 вида птици, установени в резерват „Червената стена“ 
88%) са защитени за територията на страната, според Закона за биологичното; 

• 20 вида прилепи (60.6% от видовете прилепи в страната) са включени в Закона за 
биологичното разнообразие – Приложения 2 и 3, в Директива 92/43, Червена книга на 
България, том 2 Животни, IUCN;

• 8 вида бозайници (без прилепи) са включени в Червената книга Р България, том. 2. Жи-
вотни (2012) – в категория уязвим (VU) – пъстър пор (Vormela peregusna), видра (Lutra 
lutra), лалугер (Spermophilus citellus) и вълк (Canis lupus); a в категория застрашен (EN) 
– кафява мечка (Ursus arctos), дива коза (Rupicapra rupicapra), златка (Martes martes) и 
дива котка (Felis silvestris).
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Описаното по-горе доказва, че сърцевинната зона на биосферния парк практически изпъл-
нява дългосрочните си консервационни цели, в резултат на което биоразнообразието съхра-
нявано в нея е с високо природозащитно значение, както на национално, така и на европейско 
и световно ниво. 

Територията на резерват „Червената стена“, представляващ сърцевинна зона на биосфе-
рен парк „Червената стена“ е строго защитена според националното законодателство. 
Тя напълно отговаря на изискванията на Севилската стратегия и осигурява дълготрайно 
опазване на ландшафтите, екосистемите и видовете. Сърцевинната зона представлява „об-
разец“ от естествени екосистеми, включващи характерни и/или забележителни диви рас-
тителни и животински видове и местообитанията им. Територията се управлява с цел: 
запазване на естествения характер на екосистемите, научна и образователна дейност и/или 
екологичен мониторинг, опазване на генетичните ресурси, запазване на естествени место-
обитания и на популациите на защитени редки, ендемични и реликтни видове, развитие на 
мрежа от представителни за България и Европа екосистеми и застрашени местообитания. 
В нея не се допуска човешка намеса и въздействие, освен извършване на природосъобразни 
научни изследвания, мониторинг и природозащитно обучение.

Режим и статут на резерват „Червената стена“ (сърцевинна зона на Биосферен 
парк „Червената стена“):

Сърцевинната зона на биосферен парк „Червената стена“, представляваща същест-
вуващия резерват „Червената стена“ е изключителна държавна собственост според 
чл. 8 от Закона за защитените територии и се стопанисва, охранява и управлява от 
Министерство на околната среда и водите, респ. РИОСВ-Пловдив и РИОСВ – Смолян.

Само в сърцевинната зона не се допускат стопански дейности и не се осъществява полз-
ване на природните ресурси.

 
В границите на съществуващия резерват „Червената стена“, представляващ сър-

цевинна зона на биосферния парк са забранени всякакви дейности с изключение на: ох-
раната му, посещения с научна цел, преминаването на хора по маркираните пътеки, съби-



18

ране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването 
им на други места; потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени в 
следствие на природни бедствия и каламитети. Посещенията на резервата с научна цел и 
събирането на семенен материал се осъществяват с разрешение на Министъра на околната 
среда и водите. 

В района на резервата се забранява сеченето, кастренето и повреждането на дървета-
та, както и късането или изкореняването на растенията или на части от тях. Забранено 
е преследването на дивите животни или смущаване на естествения им живот, хващането 
или убиването им, както и събиране или повреждане на яйцата, гнездата или леговищата им, 
пашата през всяко време на годината. Забранени са паленето на огън, ловът и риболовът.   

Според Закона за защитените територии в тази територия се допускат туристически 
посещения, но само по специално определени пътеки. 

Със Заповед на Министъра на околната среда и водите в сърцевинната зона са определени 
единадесет туристически пътеки за посетители:

С цел опазване на консервационно значимите растителни и животински видове и техните 
местообитания, намиращи се в сърцевинната зона на парка и съхраняване на ландшафтите, 
екосистемите и генетичното разнообразие, при преминаване по пътеките е забранено:

•	 отклоняването на посетители и навлизане в резервата;
•	 замърсяване с битови и др. отпадъци;
•	 бране, събиране, отрязване, изкореняване или друг начин на увреждане на екзем-

пляри  от растителни видове;
•	 убиване, улавяне, преследване, обезпокояване или друг начин на увреждане на ек-

земпляри от животински видове;
•	 палене на огън и бивакуване.

Законовият режим на ядровата зона на предлагания биосферен парк „Червената стена“ 
съгласно националното законодателство напълно отговаря на регламентираната със Севил-
ската стратегия консервационна функция на сърцевинната зона на биосферните резервати 
и допринася за съхраняване и опазване на ландшафтите, екосистемите, видовете и генетич-
ното разнообразие. 
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Пътека №1: Параклис 
„Св. Архангел Михайл“ в м. 
„Клувията“, с. Бачково – 
беседка с информационна 
табела – м. „Кабата“, с. 
Добростан; 

Пътека № 2: „Хижа 
Марциганица“ – пещера 
„Добростански бисер“ – 
връх „Попа“ – местност 
„Радославица“; 

Пътека № 3: м. „Превала“ – 
параклис „Св. Петър и Павел“; 

Пътека №4: местност 
„Превала“ – местност 
„Гьолчето“ – местност 
„Радославица“ – (горски път); 

Пътека № 5: м. „Скалата“ 
– вр. „Червената стена“ – 
м.„Безов връх“; 

Пътека № 6: Село Бачково – 
Телевизионна кула – билото над 
„Рибаров дол“; 

Пътека № 7: „Рибарник 
„Тунела“, с. Бачково – водопад 
„Сливодолско падало“; 

Пътека № 8: „Местност 
„Превала“ – местност „Пенчов 
връх“ – местност „Дива вода“ – 
горски път; 

Пътека № 9: „Местност 
„Гьолчето“ – местност „Дълга 
поляна“ – горскипът; 

Пътека № 10: „Местност 
„Гьолчето“ – местност 
„Партизански лагер – с. 
Бачково“ – м. „Клувията“- с. 
Бачково; 

Пътека №11: „Местност 
„Клувията – връх „Червената 
стена“
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Буферната зона на биосферен парк „Червената стена“ 
Буферната зона на парка представлява защитена зона BG 0002073 „Добростан“ – част от 

европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Защитената зона е обявена със Заповед № 
РД-528/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите. Площта от община Асенов-
град, която попада в границите на защитената зона е 25 387,99 ха. Територията на тази зона 
пряко граничи със сърцевинната зона (съществуващия резерват „Червената стена“). Тя има 
ясно определен законов статут, режим и граници и представлява естествен буфер на сър-
цевинната зона. На територията  се опазват консервационно значими природни местооби-
тания, представляващи и местообитания на редки животински видове, в т.ч птици. Поради 
тази причина, защитена зона „Добростан“ включваща територията на община Асеновград е 
определена като буферна зона на биосферния парк. 
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Съгласно заповедта за обявяване на защитената зона в границите и е забранено:
- Разораване на пасищата и привръщането им в обработваеми земи;
- Използване на пестициди в пасища и ливади;
- Изграждане на водноелектрически централи.

Собствеността в тази зона е различна – държавна, общинска, частна и си остава 
такава каквато си е досега. Включването и като буферна зона на парка не променя 
собствеността на земята и не налага допълнителни забрани и ограничения от вече 
съществуващите.
В границите на защитена зона „Добростан“, представляваща буферна зона на биосферния 

парк се провеждат научни изследвания на екосистемите, флората и фауната и мониторинг 
на биологичното разнообразие. В зоната се развива екотуризъм, тъй като там има редица 
културно-исторически обекти и туристически пътеки, част от които преминават и през 
сърцевинната зона. Буферната зона на биосферен парк „Червената стена“ – защитена зона 
„Добростан“ представлява естествен буфер на сърцевинната зона и напълно изпълнява ре-
гламентираните със Севилската стратегия функции на буферните зони. Човешките дей-
ности 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, насочени например към управление на 
естествената растителност, обработваемата земя, горите, рибарството с акцент вър-
ху високото качество на продукцията в съчетаване с опазване на естествените 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 местното население.

Преходната зона на биосферен парк „Червената стена“
Преходната зона на парка представлява цялата останала територия на община Асенов-

град, обграждаща буферната зона. Площта на преходната зона е 37 774,762 ха. В тази зона са 
разположени всички населени места в общината. Тук се извършват различни икономически 
и селскостопански дейности – животновъдство, земеделие, и други многообразни форми на 
използване на природните ресурси. Преходната зона се развива съгласно Общия устройствен 
план на общината и не се налага промяна в параметрите на ОУП.
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Собствеността в тази зона е различна – държавна, общинска, частна и си остава 
такава каквато си е досега. Включването и като преходна зона на парка не променя 
собствеността на земята и не налага допълнителни забрани и ограничения от вече 
съществуващите.

Община Асеновград е отговорна за управление на преходната зона, включваща всички 
населени места в общината. Земята в тази зона се управлява съгласно Закона за устрой-
ство на територията и Общия устройствен план от Община Асеновград. Включването 
 в биосферния парк предоставя възможности за привличане на бъдещи финансирания и 
инвестиции за общината.

Богатото културно – историческо наследство в буферната и преходната зони на би-
осферния парк в съчетание с уникалните природни дадености – консеравционно значими 
хабитати и видове в сърцевинната зона са доказателство, че районът притежава голям 
потенциал. Това дава възможност за съчетаване на природозащитни дейности с образо-
вателни програми, културно-исторически проекти, народни празници и местни тради-
ции, насочени към местното население и посетителите. Богатото културно-истори-
ческо наследство на района, местните традиции и производства напълно се вписват в 
концепцията за биосферните резервати, заложена в Севилската стратегия от 1995 г. 

Община Асеновград е разположена в южната част на Пловдивска област и граничи с 
общините – Пловдив, Садово, Първомай, Лъки, Куклен, Родопи, Черноочене – (Кърджа-
лийска област), Чепеларе и Баните, (Смолянска област). Общината е разположена в де-
филето на река Чепеларска и нейния изход от Родопите към Тракийската низина. Поради 
тази причина Община Асеновград се явява естествена връзка между Централна Бълга-
рия, Централните Родопи и Беломорието. През нейната територия преминава един от 
важните транспортни коридори: Пловдив – Смолян – Златоград – Гърция. Разнообразни-
ят релеф на Общината – от високопланински до низината на река Марица, предопреде-
ля икономическото значение на територията, включена в нея. Тези дадености създават 
възможности за благоприятно човешко обитаване и условия за развитие на почти всички 
икономически, културни, спортни и други дейности.

Общата площ на община Асеновград е 615 m2, което е около 10.3% от територията 
на област Пловдив и 0.55% от територията на страната. В нея се намират 30 населени 
места – град Асеновград и 29 села. Общото население на общината е 72686 жители, като 
12630 живеят в селата към 15.07.2016 г.
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фотограф:©Иво Данчев
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ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ В БИОСФЕРЕН ПАРК 
„ЧЕРВЕНАТА СТЕНА“

Територията на община Асеновград, включена в границите на биосферен парк 
„Червената стена“ се отличава с изключително богато биологично разнообразие, за 
опазването на което са обявени 14 защитени територии:

Защитена местност Марциганица“

Защитена местност Дъбето“

Защитена местност „Чинат дере“

Защитена местност „Аязмото“

Защитена местност „Усойката“

Защитена местност „Лале Баир“

Защитена местност „Караджов камък“

Защитена местност „Гонда вода“

Защитена местност „Находище на дървовидна хвойна“

Защитена местност „Анатема“

Защитена местност „Клувията – Дива вода“

Защитена местност „Находище на Атинска мерендера“

Природна забележителност „Белинташ“

Природна забележителност „Гергина дупка“
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ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „МАРЦИГАНИЦА“

Цел на обявяване: Да се запази характерен ландшафт на местността, ползваща се за отдих 
и туризъм . 
Местоположение: Намира се в землището на с. Добростан , Община Асеновград
Кратко описание: Местността се намира в близост до х. „Марциганица“ и сърцевинната 
зона на парка. Територията е обявена за защитена местност със Заповед № 55/29.01.1980 г. 
на КОПС при МС с площ 275 дка по предложение на ОС на БТС – Пловдив.

фотограф:©Минко Михайлов
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Защитената местност се стопанисва и охранява от Държавно горско стопанство-Асе-
новград под контрола на РИОСВ-Пловдив. 

Територията на защитената местност се отнася към Родопския фитогеографски окръг.
Дървесната растителност е с преобладаващ изкуствено залесителен характер, целящ 

постигането на декоративен ефект в околността на близкоразположената х.„Марциганица“. 
Основните лесообразуващи видове са бял бор (Pinus sylvestris), черен бор (Pinus nigra), бреза 
(Betula pendula), обикновен габър (Caprinus betulus), шестил (Acer platanoides), ела (Abies alba) и 
сребриста липа (Tilia tomentosa). Поради високата плътност на дървесната растителност, 
храстите се срещат предимно в покрайнините на гората и включват само няколко таксона 
– обикновенна хвойна (Juniperus communis), шипка (Rosa canina) и ива (Salix caprea).

Тревните видове се разделят на сциофитни във вътрешността на гората, като здравец 
(Geranium macrorisum), момкова сълза (Poligonatum off.), дебрянка (Sanicula europhaea) и мезо-
морфни, като женевско срещниче (Ajuga genevensis), камшик (Agrimonia eupatoria), незабравка 
(Myosotis silvatica), триделен дивесил, (Heracleum ternatum), елегантна глушина (Vicia elegans), 
пореч (Rorippa austriaca), мащерколистно великденче (Veronica serpyllifolia) и лечебна иглика 
(Primula off).

Зелен гущер (Lacerta viridis) Стенен гущер (Lасerta muralis)
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Влечугите в защитената местност са представени предимно от зеления и стенен гущер 
(Lacerta viridis ; L.muralis).

От бозайниците значителна численост има сляпото куче (Spalax lucodon).
Близостта на местността до резерват „Червената стена“ (сърцевинната зона на парка) 

оказва значително отражение върху орнитофауната . Наред с гнездящите тук видове пти-
ци могат да се наблюдават и ловуващи дневни и нощни грабливи птици, обитаващи резер-
вата. Пасищните терени с храстова и по-рядка дървесна растителност в покрайнините на 
гората са удобен биотоп за гнездене на овесарки и каменарчета. От овесарките се срещат 
жълтата и сивата (Emberiza citrinella; E. Calandra), а от каменарчетата – сивото каменарче 
(Oenanthe oenanthe). Доминираща за тези биотопи е горската чучулига (Lullula arborea). Дър-
весната растителност осигурява условия за гнезденето на черният синигер (Parus ater), сой-
ката (Garrulis glandarius), чинката (Fringilla coelebs), жълтоглавото кралче (Regulus regulus), 
кръсточовката (Loxia curvirosta).

Режим и статут на защитената местност.
В границите на защитената местност се забранява: 
• разкриването на кариери, провеждането на минногеоложки и други дейности, с които 

се поврежда или изменя ландшафта;
• всякакво строителство, освен предвиденото в устройствения проект на защитена-

та територия;
• пашата на домашни животни в земите от горския фонд;
• повреждането на горската растителност; 
• преследването на дивите животни и нарушаване на местообитанията им.
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ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „ДЪБЕТО“
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Цел на обявяване: Да се запази вековна гора от благун (Quercus frainetto) и летен дъб 
(Quercus robur).
Местоположение: Намира се в землището на с. Нови Извор, община Асеновград, област 
Пловдивска.
Кратко описание: Защитената местност е обявена със Заповед № РД-650/23.11.2000 г на 
МОСВ с обща площ 10.3 ха, която се стопанисва и охранява от Държавно горско стопан- 

ство – Асеновград под контрола на РИОСВ – 
Пловдив. Със Заповед № РД-852/07.11.2006 г. 
на МОСВ площта на защитената местност е 
актуализирана на 103,383 дка. 

Режим и статут на защитената местност.
В границите на защитената местност е 
забранено: 
• Извеждане на всякакви сечи, с изключение на 
     санитарни;
• Паша на домашни животни;
• Бивакуване и палене на огън;
• Замърсяване с битови и други видове отпадъци.

Голям кълвач (Picoides major)
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ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „ЧИНАР ДЕРЕ“

Цел на обявяване: Да се запази едно от последните естествени находища на източен 
чинар (Platanus orientalis) в България.
Местоположение: Намира се в местността „Чинар дере“, източно от с. Тополово, Об-
щина Асеновград, Област Пловдивска.
Кратко описание: Защитената местност е обявена със Заповед № РД-420/14.11.1995 
год. на МОС (ДВ бр. 105/95 г.) с площ 27,7 ха. Разположена е по поречието на р. Тополов-

фотограф:©Минко Михайлов
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ска с дължина 3 км и ширина от 30 до 100 м. ЗМ „Чинар дере“ се стопанисва и охранява 
от Държавно горско стопанство – Асеновград, под контрола на РИОСВ – Пловдив. Със 
Заповед № РД-941/28.12.2007 г. на МОСВ площта на защитената местност е актуали-
зирана на 445,674 дка. 

ЗМ „Чинар дере“ е обявена с цел запазване на едно от последните естествени нахо-
дища на източен чинар в България. Естествената чинарова гора е от издънков тип с 
възраст на дърветата до 50 -70 години, единични и над 100 години и височина 17-20 м. 
Територията на местността се отнася към Горнотракийският фитогеографски окръг. 

Доминиращият дървесен вид е източен чинар (Platanus orientalis). Съпътстващите 
дървесни видове: бяла върба (Salix alba), черен бъз (Samburus nigra), бяла акация (Robinia 
pseudoacacia) – са представени от единични екземпляри.

Храстите трънка (Prunus spinosa), къпина (р.Rubus), глог (Crataegus monoginae) и по-
вет (Clematis vitalba) са разположени предимно в периферията на гората – по сухи и при-
печни местообитания.

Тревистата растителност е с ясно изразен рудерален характер, което е свързано с из-
ползването на местността в миналото за сметище, и добив на инертни материали. Близо 
до речното корито се наблюдават видове като змиярник (Arum macculatum), змийско мля-
ко (Chelidonium majos), водно пипериче (Poligonum hidropiper), водно лютиче (Ranunculus 
aquatilis) и вълча ябълка (Aristolochia climatitis), докато по отъпканите терени на север-
ния бряг на реката се срещат отделни находища на: бълдаран (Chaerophyllum bulbosum), 
киселец (Rumex acetosa), коприва (Urtica dioica), градско омайниче (Geum urbanum), бял 
равнец (Achilea millefolia) и бадемолистна млечка (Euphorbia amigdaloides). За отбелязване 
са значителните количества от гръцка ведрица (Fritilaria graeca), червената мъртва коп-
рива (Lamium purpureum) и ценното билково растение дяволска уста (Leunurus cardiaca).

Разположението на защитената местност сред интезивен селскостопански район, 
близостта и до голям язовир и преминаващата през нея река, благоприятсвува за раз-
нообразна фауна. Реката и малките заблатени участъци край нея осигуряват условия за 
живот и размножаване на земноводните като обикновен тритон (Triturus vulgaris), гор-
ска дългокрака жаба (Rana dalmatina) и зелената крастава жаба (Bufo viridis). Доминиращ 
вид от земноводните е голямата водна жаба (Rana ridibunda). Често се среща и жабата 
дървестница (Hila arborea).
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От влечугите доминиращи са зеленият гущер (Lacerta viridis) и стенният гущер (L.muralis). 
В покрайнините на защитената местност често се среща и кримският гущер (L.taurica).

Орнитофауната е представена предимно от дъждосвирцови и чаплови птици. 
По клоните на дърветата в местността нощуват сивата чапла (Ardea cinerea) и нощната 

чапла (Nycticorax nycticorax). Освен от белият щъркел (Ciconia ciconia), който гнезди в района, 
защитената територия се посещава редовно от чирни щъркели (Ciconia nigra) за изхранване. 
Често срещани са папунякът (Upupa epops) и въртошийката (Jynx torguila) а от грабливите 
обикновенният мишелов (Buteo buteo) и обикновенната ветрушка (Falco tinunnculus). Доми-
нантни видове са свраката (Pica pica), славеят (Luscinia megarhynchos), чинката (Fringilla 
coelebs) и черноглавото коприварче (Sylvia articapilla). 

Режим и статут на защитената 
местност.
В границите на защитената 
местност е забранено:
• Строителство, разкриване на 

кариери, изземване на инертни 
материали, корекция на речни-
те корита, както и други дей-
ности, променящи естествения 
облик на местността или во-
дния  режим;

• Извеждане на реконструкционни 
сечи и залесяване с неприсъщи 
дървесни видове;

• Увреждане, изкореняване и уни-
щожаване на естествената рас-
тителност, бране на цветя за 
букети, събиране на билки;

• Паша на кози; 
• Замърсяване с битови, промиш-

лени и строителни отпадъци.

фотограф:©Минко МихайловЖаба дървестница (Hila arborea)
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ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „АЯЗМОТО“

Цел на обявяване: Да се запазят местообитанията и популациите на застрашени, редки и 
защитени видове птици.
Местоположение: В землището на с. Конуш, Община Асеновград, Обл. Пловдив.
Кратко описание: Защитената местност е обявена със Заповед № РД-897/22.11.2001 г. на 
МОСВ с обща площ 37,131 дка. Територията се стопанисва и охранява от Община Асеновград 
под контрола на РИОСВ – Пловдив.

фотограф:©Минко МихайловНощна чапла (Nycticoraх nycticoraх)
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ЗМ „Аязмото“ обхваща устието на язовир Конуш, който е разположен непосредстве-
но до едноименното село, на 15 км североизточно от гр. Асеновград. През различните 
периоди на годината в язовир Конуш са установени 114 вида птици, от които 21 вида са 
включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове, 42 са от евро-
пейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно за-

страшени в категория SPEC1 са включени 3 
вида, а като застрашени в Европа в катего-
рия SPEC2 са 9 вида, в SPEC3 – 31 вида. Язо-
вирът е място с международно значение за 
срещащия се редовно по време на миграция и 
през зимата малък корморан (Phalacrocorax 
pygmeus). Отделни двойки малки корморани 
се задържат тук до късно през пролетта, 
поради което е твърде вероятно те да ос-
танат да гнездят, ако не бъдат безпокоени 
и преследвани. Други два световно застра-
шени вида също се срещат в язовира – бело-
оката потапница (Aythya nyroca) по време на 
миграция и къдроглавия пеликан (Pelecanus 
crispus) през зимата. 

В защитената територия се намира една 
от най-големите в страната гнездови ко-
лонии на нощна чапла (Nycticoraх nycticoraх), 
смесена с малка бяла чапла (Egretta garzetta). 
Язовир Конуш е едно от най-важните мес-
та в страната от значение за Европейския 
съюз за опазването на тези два вида.

фотограф:©Минко МихайловМалка бяла чапла
(Egretta garzetta)
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Режим и статут на защитената местност
В границите на защитената местност е забранено: 
• Сечта, увреждането и изкореняването на дървесна и харастова растителност, освен 

санитарната сеч, съгласно плана за управление;
• Разрушаване на гнездата на птиците;
• Паленето на огън;
• Лова и ловностопанските мероприятия;
• Навлизането на хора и домашни животни и безпокоене на птиците по време на размно-

жителния период (15 февруари – 15 август)
• Косенето на папур за периода от 15 февруари до 30 октомври; 
• Замърсяване с отпадъци;
• Всякакво строителство;
• Разкриването на кариери, изземването на инертни материали, корекция на речните 

корита, както и други дейности, променящи естествения облик на местността или 
водния режим;

• Паша на домашни животни; 
• Залесяване на месността с неприсъщи за територията дървесни и храстови видове. 
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ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „УСОЙКАТА“

Цел на обявяване: Да се запази едно от редките естествени находища на черен бор (Pinus 
nigra) в Родопите на възраст над 200 години.
Местоположение: Намира се в местността „Усойката“, землище на с. Добростан, Община 
Асеновград, Област Пловдивска.

Кратко описание: Естественото находище на черен бор в местността „Усойката“ е 
обявено за природна забележителност със Заповед № 468 / 30.12.1977 г. на КОПС при МС с 

фотограф:©Минко Михайлов
Черен бор (Pinus nigra)
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площ 4,0 ха. Съгласно изискванията на Закона за защитените територии, природната забе-
лежителност е прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-334/31.03.2003 
г. на МОСВ. Територията се стопанисва и охранява от Държавно горско стопанство – гр. 
Асеновград под контрола на РИОСВ-Пловдив. Със Заповед № РД–541/12.07.2007 г. на МОСВ 
площта на защитената местност е актуализирана на 45,271 дка. 

Територията се отнася към Родопския фитогеографски окръг. Дървесните видове са 
представени от два таксона – черен бор (Pinus nigra) и обикновен габър (Carpinus betulus).

Храстите са ограничено представени – обикновенна хвойна (Juniperus communi), космат 
зановец (Chamaecytisus hirsutus), бодлива шипка (Rosa rogosa) и храстовидно развиваща се ка-
лина (Viburnum opulus).

Тревната покривка е по-разнообразна и е представена както от сенкоиздръжливи видове, 
като петров кръст (Lilium martagon), жълта мъртва коприва (Galeobdolon luteum), дебрянка 
(Sanicula euhopaea), червено подъбиче (Teucrium chamaedrys) и ведрица (Frutilaria pontica), така 
и от мезофитните видове телчарка (Polygala rhodopaea), рожец (Cerastium caespitosum), гор-
ска незабравка (Myosotis sylvatica), слънчева млечка (Euphorbia helioscopia), шапиче (Alchemilla 
flabellate) и други. Необходимо е да се отбележи и широкото присъствие на салепите 
-р.(Orchis) и р.(Cephalantera).

От птиците тук могат да се срещнат черният синигер (Parus ater), чинката (Fringilla 
coelebs), жълтоглавото кралче (Regulus regulus), пойният дрозд (Turdus philomelus), обикно-
веното каменарче (Oenanthe oenanthe), червеногърбата сврачка (Lanilus collurio), коса (Turdus 
merula), жълтата овесарка (Emberiza citronella), сивата овесарка (E. сia). 

Режим и статут на защитената територия 
В границите на защитената местност е забранено: 
• Извеждането на сечи, с изключение на санитарни; 
• Увреждането на дървесната растителност;
• Пашата и бивакуването на домашни животни;
• Паленето на огън;
• Замърсяването с отпадъци;
• Строителство;
• Търсенето или проучването и добивът на подземни богатства.
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ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „ЛАЛЕ БАИР“

Цел на обявяване: Да се запази естественото находище на родопско лале (Tulipa rhodopaea)- 
български ендемит и защитен вид.
Местоположение: Намира се в местността „Лале баир“ в землището на гр. Асеновград, 
община Асеновград.
Кратко описание: Местността „Лале баир“ е обявена като природна забележителност със 
Заповед № 534/25.09.1978 г. на КОПС при МС, с площ 20 дка. Съгласно изискванията на Закона 

фотограф:©Минко Михайлов
Родопско лале (Tulipa rhodopaea)
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за защитените територии, природната забележителност е прекатегоризирана в защитена 
местност със Заповед № РД-335/31.03.2003 г. на МОСВ. 

С цел ограничаване брането на родопското лале и увреждането му от животни защите-
ната местност е оградена с метална мрежа. В територията около защитената местност, 
извън оградата е установена висока численост на родопско лале. В тези площи са установени 
и редица други редки и защитени видове – халерово котенце, стръбърниев карамфил, гръц-
ка ведрица, лаврово бясно дърво и др., поради което със Заповед № РД–1344/21.12.2004 г. на 
МОСВ, територията на защитената местност е увеличена с 49,075 дка. Територията се 
стопанисва и охранява от Държавно горско стопанство – Асеновград под контрола на РИ-
ОСВ-Пловдив. 

От представителите на растителното царство най-характерния вид е родопското лале 
(Tulipa rhodopaea) – български ендемит и защитен растителен вид (вкл. в приолжение №3 на 
Закона за биологичното разнообразие).

Територията на защитената местност се отнася към горнотракийския фитогеографски 
окръг. Югозападното разположение на склона, върху който се намира Лале баир, силно ка-
менистата почва с много плитък профил са в пряка корелация с бедния дървесен и храстов 
фонд. Последният е представен от единични екземпляри маждрян (Fraxsinus ornus), обикно-
вена хвойна (Juniperus communis)и люляк (Siringa vulgaris).

Тревистата растителност е съставена от ксерофитни видове и ефемери. Към сухоустой-
чивите видове могат да бъдат отнесени: представителите на тлъстига (Sedum), сбита 
камбанка (Campanula macrostachia), бяло подъбиче (Theucrium polium), синя жлъчка (Cychorium 
intibus), коило (Stipa capillata) и козя брада (Tragopogon majos). Ефемерите са представени 
предимно от купанов лук (Allium cupanii) и гарвански лук (Ornitogalum umbelatum). В северния 
край на защитената територия се срещат отделни екземпляри от планински бурен (Sideritis 
momntana), люта мента (Menta piperita), пълзящ очиболец (Potentila reptans), обикновена пове-
тица (Convolvulus arvense) и кипарисова млечка (Euphorbia ciparisias). Единичните туфи от 
жасмин (Jasminum fruticans) са предимно в близост до гората, където явно се наблюдава по 
– висока въздушна влажност.

Числеността на родопското лале през последните няколко години се е запазилa, но се от-
чита изместване на границата на популацията в северна и западна посока.

Най-често срещани представители на животинския свят тук са пепелянката (Vipera 
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ammodytes), стенният гущер (Lacerta muralis), обикновеното каменарче (Oenanthe oenanthe), 
дългоопашатия синигер (Aegithalos caudatus) и сивата овесарка (Emberiza cia).

Режим и статут на защитената територия:
В границите на защитената местност е забранено:
• Разораване и разкопаване;
• Изкореняване на дървесна и храстова растителност;
• Паша и бивакуване на домашни животни;
• Паленето на огън;
• Замърсяване с отпадъци; 
• Строителство;
• Търсене или проучване и добив на подземни богатства;
• Ловностопански мероприятия.

фотограф:©Минко МихайловРодопско лале (Tulipa rhodopaea)
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ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „КАРАДЖОВ КАМЪК“

Цел на обявяване: Да се запазят местообитанията на защитени и редки видове животни.
Местоположение: Защитената местност, която включва скалните комплекси Кара-
джов камък и Хайдушки камък, се намира в землищата на с. Мостово и с. Сини връх, общ. 
Асеновград.
Кратко описание: Защитената местност е обявена със Заповед № РД-1015/06.08.2003 
г. на МОСВ. Намира се в землищата на селата Мостово и Сини връх, Община Асеновград 

фотограф:©Минко Михайлов
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и е с обща площ 1331 дка. Със Заповед № РД-566/12.07.2007 г. на МОСВ площта на защи-
тената местност е актуализирана на 1297,500 дка. 

Караджов камък и Хайдушки камък представляват поредица от скални отвеси на 
1100-1500 м. н.в. с обща дължина около 2500 м и височина 40-50 м. Двата скални комплекса 
са разположени на разстояние около 600 м. един от друг. Караджов камък се намира в зем-
лището на с. Мостово, а Хайдушки камък попада в землището на с. Сини връх, западно 
от махала Ряката. Скалните феномени са изградени от вулкански туфи (вулканогенно-се-
диментни скали). В резултат на специфично изветряне на скалите са образувани живо-
писни форми, които, в съчетание с гората, придават на местността твърде своеобразен 
облик. Територията се стопанисва и охранява от Община Асеновград и Държавно горско 
стопанство – Асеновград под контрола на РИОСВ-Пловдив. 

За територията на защитената местност са характерни пионерните скални расти-
телни групировки върху преобладаващите в площта скални комплекси, редките за района 
на родопите естествени стари букови гори върху стръмни и урвести терени и малки 
горски поляни и пасища, попадащи сред горските и скалните масиви.

Флористичното богатство на защитената местност е високо. Установено е наличие 
на редица защитени и редки видове растения като: фриландскиев пчелинок (Marrubium 
friwaldskyanum), валеновскиево прозорче (Silene velenovskiana), халерово котенце (Pulsatilla 
halleri), лудо биле (Atropa belladonna) и родопски силивряк (Haberlea rhodopensis). 

Естествения характер на местообитанията и ниския антропогенен натиск е пред-
поставка района на Караджов камък да има богата по отношение на видовия състав 
фауна. Територията има важно значение за редките и защитени видове, които гнездят 
в района – черен щъркел (Ciconia ciconia), скален орел (Aquila chrysaetos), белоопашат 
мишелов (Buteo rifinus), египетски лешояд (Neophron percnopterus), сокол скитник (Falсo 
peregrinus), черношипа ветрушка (Falсo tinnunculus), алпийски бързолет (Apus melba), град-
ска лястовица (Delichon urbica), червенокръста лястовица (Hirundo daurica), скална ляс-
товица (Ptyonoprogne rupestris), домашна червеноопашка (Phoeniurus ochruros), скалолазка 
(Tichodroma muraria), гарван (Corvus corax). 

На територията на защитената местност са установени редица други защитени 
от закона видове птици, които обитават скалните феномени – голям ястреб (Accipiter 
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gentiles), малък ястреб (Accipiter nisus), черен лешояд (Aegypius monahus), обикновен ми-
шелов (Buteo buteo), белоглав лешояд (Gyps fulvus), малък орел (Hieraaetus pennatus), осо-
яд (Pernis apivorus), белошипа ветрушка (Falсo naumanni), орко (Falсo subutteo), див ска-
лен гълъб (Columba livia livia), бухал (Bubo bubo), горска улулица (Strix aluco), черен кълвач 
(Dryocopus martius) и др. 

Поради естествената недостъпност и добрата хранителна база районът предлага 
отлични условия за дива коза (Rupicarpa rupicarpa). Скалният комплекс се обитава целого-
дишно от кафява мечка (Ursus arctos), както и от европейска дива котка (Felis silvestris), 
европейски вълк (Canis lupus), лисица (Vulpes vulpes), златка (Маrtes martes), белка (Martes 
foina), невестулка (Mustela nivalis), язовец (Meles meles). Асеновград под контрола на РИ-
ОСВ – Пловдив.

Режим и статут на защитената територия: 
В границите на защитената местност е забранено:
• Разрушаване на скалните образувания;
• Паша на кози;
• Всякакво строителство и други дейности, чрез които се изменя естествения облик на 

местността;
• Изграждането на нови пътища;
• Извеждането на сечи, с изключение на отгледни и санитарни;
• Осъществяването на горскостопански дейности в периода от 1 март до 15 юли;
• Ловуване и ловностопански мероприятия в периода от 1 май до 31 юли;
• Използване на скалния комплекс за скално катерене, алпинизъм, парапланеризъм, делтаплане-

ризъм и мотоделтапланеризъм;
• Бивакуване на хора и палене на огън;
• Замърсяване с отпадъци; 
• Разораване и залесяване на незалесени площи;
• Търсенето, проучването и добивът на подземни богатства.
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ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „ГОНДА ВОДА“

Цел на обявяването: Да се запази естествена вековна гора от черен бор (Pinus nigra).
Местоположение: Намира се в землището на с. Бачково, Община Асеновград, Област 
Пловдивска.
Кратко описание: Местността „Гонда вода“ е обявена като историческо място със 
Заповед №24/03.01.1970 г. на МГГП, с площ 74.1 ха. Съгласно изискванията на Закона за 
защитените територии, историческото място е прекатегоризирано в защитена мест-
ност със Заповед №РД-328/31.03.2003 г. на Министъра на околната среда и водите. Със 
Заповед № РД-549/12.07.2007 г. на МОСВ площта на защитената местност е актуализи-
рана на 746,001 дка. 

Територията се стопанисва и охранява от Държавно горско стопанство – Асеновград под 
контрола на РИОСВ – Пловдив. 
 

Режим и статут на защитената територия:
В границите на защитената местност е забранено:

• Извеждане на голи сечи;
• Увреждане на дървесната растителност;
• Паша и бивакуване на домашни животни;
• Паленето на огън;
• Замърсяване с отпадъци; 
• Строителство;
• Търсене, проучване и добив на подземни богатства.
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ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ
„НАХОДИЩЕ НА ДЪРВОВИДНА ХВОЙНА“

Цел на обявяване: Да се запази естестве-
но находище на дървовидна хвойна (Juniperus 
exelsa Bieb).
Местоположение: Намира се в землището 
на с. Бачково, община Асеновград, област 
Пловдив.
Кратко описание: Защитена местност „На-
ходище на дървовидна хвойна“ е обявена със За-
повед № РД-1465/12.12.2003 г. на МОСВ с обща 
площ 132 дка. Със Заповед № РД-853/07.11.2006 
г., площта на защитената местност е актуа-
лизирана на 132,003 дка.

Дървовидната хвойна е рядък и защитен 
от Закона за биологичното разнообразие вид. 
Той е терциерен реликт, представител на 
вечнозелената средиземноморска флора в Бъл-
гария и е включен в Червената книга на Бълга-
рия като застрашен от изчезване вид. 

На територията на защитената мест-
ност дървовидната хвойна е разположена не-
равномерно из цялата територия – по единич-
но или на групи. В границите на защитената 
територия се намират находища и на много 

други редки и защитени видове растения като: родопски силивряк (Haberlea rhodopensis), 
веленовски дебелец (Sempervivium velenovskyi), венерин косъм (Adiantum capillus-veneris), бодлив 
залист (Ruscus aculeatus), пистация (Pistacia terebinthus) и др.

Територията се стопанисва и охранява от Държавно горско стопанство – Асеновград 
под контрола на РИОСВ – Пловдив. 
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Режим и статут на защитената територия:
В границите на защитената местност е забранено:
• Унищожаване и повреждане на дървовидна хвойна;
• Извеждане на всякакви сечи, с изключение на санитарни;
• Залесяване с нехарактерни за района видове;
• Паша на домашни животни;
• Бивакуване на хора и домашни животни;
• Палене на огън;
• Разрушаване и изземване на скални маси;
• Всякакво строителство и други дейности, чрез които се изменя естествения облик 

на местността;
• Замърсяване с отпадъци.

фотограф:©Минко МихайловБодлив залист (Ruscus aculeatus) Пистация (Pistacia terebinthus)
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ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „АНАТЕМА“

Цел на обявяване: Да се запазят находища и местообитания на редки и защитени расти-
телни и животински видове.
Местоположение: Намира се в рида Анатема, землището на гр. Асеновград, община Асенов-
град, област Пловдив.
Кратко описание: Защитена местност „Анатема“ е обявена със Заповед № РД-
1201/18.11.2004 г. на МОСВ с обща площ 1218,585 дка.

фотограф:©Минко Михайлов
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На територията на защитената местност се намират находища и местообитания на ред-
ки и защитени растителни и животински видове, които са включени в Червната книга на 
България като: атинска и издънкова мерендера (Merendera attica Merendera sobolifera), гръц-
ка ведрица (Fritillaria graeca), силивряк (Haberlea rhodopensis), лаврово бясно дърво (Daphne 
laureola), стрибърниева айважива (Alkanna stribrnyi), халерово котенце (Pulsatilla halleri), ст-
рибърниев карамфил (Dianthus stribrnyi), оливиеров минзухар (Crocus olivieri); белоопашат ми-
шелов (Buteo rufinus), сокол скитник (Falco peregrinus), син и пъстър скален дрозд (Monticola 
solitarius, M. saxatilis), малък и голям ястреб (Accipiter nisus, А. gentilis), черен кълвач (Dryocopus 
martius), турска боа (Eryx jaculus). 
Територията се стопанисва и охранява от Държавно горско стопанство – Асеновград под 
контрола на РИОСВ – Пловдив. 

Режим и статут на защитената територия:
В границите на защитената местност е забранено:
• Унищожаване и увреждане на находищата и местообитанията на защитените расти-

телни и животински видове;
• Извеждане на сечи, с изключение на санитарни и огледни;
• Залесяване с нехарактерни за района видове;
• Паша на домашни кози;
• Бивакуване на хора и домашни животни;
• Палене на огън;
• Разрушаване и изземване на скални маси;
• Всякакво строителство и други дейности, чрез които се изменя естествения облик 

на местността;
• Замърсяване с отпадъци.
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ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „КЛУВИЯТА – ДИВА ВОДА“

Цел на обявяване: Територията представлява бивша буферна зона на резерват „Червената 
стена“, която е прекатегоризирана в защитена местност на основание чл.78, ал.1 от Пре-
ходните и заключителни разпоредби на Закона за биологичното разнообразие. 
Местоположение: Намира се землищата на селата Бачково и Добростан, община Асе-
новград, област Пловдив.
Кратко описание: Защитената местност е прекатегоризирана от буферна зона на резер-
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ват „Червената стена“ със Заповед № РД-780/16.10.2007 г. на МОСВ, като запазва обхвата, 
границите и режимите на буферната зона, определена със Заповед № 176/09.03.1983 г. на Ко-
митета за опазване на околната среда. 
Територията се стопанисва и охранява от Държавно горско стопанство – Асеновград под 
контрола на РИОСВ – Пловдив. 

Режим и статут на защитената територия:
В границите на защитената местност е забранено:
• Строителството на сгради, пътища, въжени линии и др.;
• Разкриване на кариери, промяна на водния режим и промяна на естествения облик на 

местността;
• Замърсяване с промишлени и битови отпадъци;
• Създаване на лични и помощни стопанства;
• Паша на домашни животни, с изключение на ливадата в отдел 237 и земите около с. 

Бачково;
• Ловуване;
• Събиране на цветя и билки, смолодобив;
• Изграждане на заслони за домашни животни в земите от поземления фонд, с изключе-

ние на земите около с. Бачково;
• Лагеруване и палене на огън, извън определените места;
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ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „Находище на Атинска мерендера“

Цел на обявяване: Опазване на растителния вид – Атинска мерендера (Merendera attica) 
и неговото местообитание. 
Местоположение: Намира се в землището на кв. Горни воден, гр. Асеновград, община 
Асеновград, област Пловдив.
Кратко описание: Защитена местност „Находище на атинска мерендера“ е обявена със 
Заповед № РД-416/30.05.2014 г. на МОСВ с обща площ 36,263 дка.
Територията на защитената местност обхваща земите по склоновете между манастира 
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„Св. Св. Кирик и Юлита“ и кв. Горни Воден, гр.Асеновград. Тук се намира находището на 
Атинска мерендера – един от най-редките и силно уязвими видове растения, разпростране-
ни в България. Това е вид с висока консервационна стойност, включен в Приложение № 3 на 
Закона за биологичното разнообразие, в Червена книга на Р България, с категория „Критично 
Застрашен“, както и в Червения списък на застрашените растения на IUCN.

Видът е балкански ендемит и е изключително рядък. Географският му ареал е ограничен 
на територията на България и Гърция. У нас е известен с 2 находища – в землищата на с. 
Исперихово (област Пазарджик, Бесапарски хълмове, Тракийска низина) и това в кв. Горни 
Воден, гр. Асеновград (област Пловдив, склоновете на Средни Родопи).

Популацията е локализирана. Тя наброява над 1000 фертилни индивида и има добър потен-
циал за размножаване, но заеманата от нея площ е ограничена – под 100 дка. Понастоящем 
популацията е в добро и стабилно състояние. 

Територията се стопанисва и охранява от Община Асеновград под контрола
на РИОСВ – Пловдив. 

Режим и статут на защитената територия:
В границите на защитената местност е забранено:
• Промяна предназначението на земята;
• Строителството, с изключение на реставрация и консервация на недвижими кул-

турни ценности и ремонт и поддръжка на съществуващия параклис;
• Търсене, проучване и добив на подземни богатства.
• Внасяне на неместни видове;
• Залесяване;
• Използване на пестициди и изкуствени торове; 
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ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ „БЕЛИНТАШ“

Цел на обявяване: Да се запази забележителното скално образование.
Местоположение: Намира се в землището на с. Сини връх, община Асеновград, област 
Пловдивска.
Кратко описание: Природната забележителност „Белинташ“ е обявена със Заповед № РД-
1464/12.12.2003 г. на МОСВ с обща площ 23 дка.

Природната забележителност представлява платовидно скално образувание с дължина 
750 м., ширина от 30 до 50 м. и височина приблизително 35 м. Изградено е от вулканогено-се-

фотограф:©Минко Михайлов
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диментни скали (вулкански туфи). В резултат от специфичното изветряне на скалата са 
образувани живописни форми. В горната част на скалния масив има издълбани два кладенеца, 
които са пълни с вода, множество каналчета към тях и други следи от древно-тракийска 
светилище.

Скалният комплекс представлява място за гнездене на алпийски бързолет, червенокръста 
лястовица и черношипа ветрушка.

Природната забележителност се стопанисва и охранява от Община Асеновград, и Дър-
жавно горско стопанство – Асеновград под контрола на РИОСВ – Пловдив.

Режим и статут на природната забележителност
В границите на природната забележителност е забранено: 
• Извършването на разкопки, разрушаване и изземване на скални маси; 
• Строителство и други дейности, чрез които се изменя естествения облик на мест-

носттта;
• Унищожаване и увреждане на естествената растителност;
• Ловуването и ловно-стопански мероприятия през периода от 1 май до 31 юли;
• Бивакуване на домашни животни;
• Скално катерене, алпинизъм, парапланеризъм, делтапланеризъм и мото-делтапланери-

зъм;
• Палене на огън;
• Замърсяването с отпадъци;
• Паша на кози.
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ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ „ГАРГИНА ДУПКА“

Цел на обявяване: Опазване местообитания на защитени и редки видове прилепи.
Местоположение: Намира се в землището на с. Мостово, община Асеновград, област 
Пловдивска. 
Кратко описание: Природната забележителност пещерата „Гаргина дупка“ е обявена 
със Заповед № РД-1005/04.08.2003 г. в землището на с. Мостово, община Асеновград, об-
ласт Пловдивска. 
Пещерата представлява карстово образование с два входа. Горния вход е сух, а от долния 

изтича малка рекичка. Пещерата е заведена в българската федерация по спелеология под № 
407011. Общата  дължина е 524 м., денивилацията е +38 м. “Гаргина дупка“ е най-дългата 
пещера в района на Мостово – Орешец, който е част от Добростанския пещерен район. 
Надморската височина при долния вход е 905 м. 

Пещерата е известна като убежище на хиляди прилепи още от преди около 50 години. Тя 
е едно от най-важните убежища за зимуване и размножавана на прилепите в Западните Ро-
допи. Пещерата се обитава от следните видове прилепи: 

• голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)
• малък подковонос (Rhinolophus hipposideros)
• голям нощник (Myotis myotis)
• остроух нощник (Myotis blythii)
• дългоприст нощник (Myotis capacinii)
• пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii)

Видът дългопръст нощник е включен в Червената книга на България в категорията „ря-
дък“. Всички описани по-горе видове прилепи са защитени съгласно Закона за биологичното 
разнообразие и са включени в Бернската конвенция, Директива 92/43, Бонската конвенция и 
споразумението за опазването на прилепите в Европа. Установено е, че през размножител-
ния период (май-юли) числеността на колониите от пещерен дългокрил и дългопръст нощ-
ник достига 4000 екземпляра, а през зимата между 1000 и 2000 екземпляра. 

Постоянни обитатели на пещерата са и около 20 вида безгръбначни животни – предста-
вители на пещерната фауна.
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В скалите над пещерата има обитаемо гнездо на гарван-гробар – защитен вид птица съ-
гласно Закона за биологичното разнообразие. 

Пещерата „Гаргина дупка“ е включена в Националната стратегия за опазване на биоло-
гичното разнообразие в списъка на 13–те най-значими прилепни пещери в България. Тя е от 
първостепенна важност за съществуването на прилепите в страната. 

Природната забележителност се стопанисва и охранява от Държавно горско стопанство 
– гр. Асеновград под контрола на РИОСВ – Пловдив.

Режим и статут на природната забележителност
В границите на природната забележителност е забранено: 
• Влизане в пещерата на хора и животни и всякакви дейности в нея през размножител-

ния период на прилепите от 1 май до 10 август и през периода на зимуването им от 1 
ноември до 15 март; 

• Бивакуване на хора, палене на огън, както и използването на открит огън за осветява-
не или други цели в пещерата;

• Всякакви дейности в пещерата и около входовете й, които могат да прекъсват и/или 
ограничават достъпа на прилепите в нея или променят нейният микроклимат;

• Разкопаване, унищожаване на скалните образувания, както и всякакви дейности, кои-
то увреждат естествения облик на пещерата;

• Използване на пещерата за стопански цели;
• Изграждане на съоръжения, с изключение на водохващания за питейни нужди;
• Замърсяването с отпадъци;
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ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
БИОСФЕРЕН ПАРК „ЧЕРВЕНАТА СТЕНА“

На територията на биосферен парк „Червената стена“ попадат части от седем защи-
тени зони от общоевропейската екологична мрежа Натура 2000:

Защитени зони, определени съгласно Директивата за опазване на дивите птици

•	 BG0002015 „Язовир Конуш“ 
Защитената зона е обявена със Заповед № РД-367/16.06.2008 г. на министъра на околната 

среда и водите с обща площ 376,77 дка.
Язовир „КОНУШ“ е разположен непосредствено до едноименното село, на 15 км североиз-

точно от гр. Асеновград. Защитена зона „Язовир Конуш“ е сравнително малка територия, 
но концентрира изключително високо биологично разнообразие. Зоната попада изцяло в об-
щина Асеновград – в границите на Биосферен парк „Червената стена“. През различните пе-
риоди на годината в язовир Конуш са установени 114 вида птици, от които 21 вида са вклю-
чени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове, 42 са от европейско 
природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в 
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категория SPEC1 са включени 3 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория 
SPEC2 – 9 вида, в SPEC3 – 31 вида. Язовирът е място с международно значение за среща-
щия се редовно по време на миграция и през зимата малък корморан (Phalacrocorax pygmeus). 
Отделни двойки малки корморани се задържат тук до късно през пролетта, поради което е 
твърде вероятно те да останат да гнездят, ако не бъдат безпокоени и преследвани. Други 
два световно застрашени вида също се срещат в язовира – белооката потапница (Aythya 
nyroca) по време на миграция и къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) през зимата. Тук се 
намира една от най-големите в страната колонии на нощна чапла (Nycticoraх nycticoraх), сме-
сена с малка бяла чапла (Egretta garzetta). Язовир Конуш е едно от най-важните места в стра-
ната от значение за Европейския съюз за опазването на тези два вида. 

Приблизително 10 % от територията на защитената зона – устието на язовир Конуш е 
обявена за защитена местност „Аязмото“.

 
•	 BG0002073 „Добростан“ 
Защитената зона е обявена със Заповед № РД–528/26.05.2010 г. на министъра на околната 

среда и водите с обща площ 836,15520 дка. 
Площта от община Асеновград, която попада в границите на защитената зона е 

25387,99 ха. Именно тази територия пряко граничи със сърцевинната зона на биосферния 
парк (съществуващия резерват „Червената стена“) и представлява естествен буфер на 
сърцевинната зона, поради което е определена за буферна зона на парка.

В Добростан са установени са 149 вида птици, от които 28 са включени в Червената 
книга на България (1985). От срещащите се видове 60 са от европейско природозащитно 
значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 
са включени 4 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 – 21 вида, 
в SPEC3 – 35 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 46 вида, включени в 
приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки 
за защита. От тях 37 са вписани също в приложение I на Директива 79/409 на ЕС. Доброс-
тан е мястото в България където се счита че все още гнезди с най-многочислена популация 
белошипата ветрушка (Falco naumanni), която е застрашена от изчезване в света. Той е 
от световно значение като представителен район за Средиземноморския биом. Пет био-
мно-ограничени вида, характерни за този биом, се срещат в Добростан – планински кеклик 
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(Alectoris graeca), черноглава овесарка (Emberiza melanocephala), скална зидарка (Sitta neumayer) 
и червеногушо коприварче (Sylvia cantillans). Районът е от световно значение и за царсия 
орел (Aquila heliaca). Във високите части на планината се срещат видове, характерни за 
иглолистните гори, като лещарката (Bonasa bonasia), глухаря (Tetrao urogallus) и белогърбия 
кълвач (Dendrocopos leucotos). Добростан е едно от най-важните места в страната от зна-
чение за Европейския съюз за 12 вида птици, тъй като поддържа значим гнездови популации 
на египетския лешояд (Neophron percnopterus), скалния орел (Aquila chrysaetos), царския орел, 
осояда (Pernis apivorus), орела змияр (Circaetus gallicus), сокола скитник (Falco peregrinus), бе-
лошипата ветрушка, лещарката, глухаря, бухала (Bubo bubo), козодоя (Caprimulgus europaeus) 
и белогърбия кълвач. Районът е и един от най-важните в Европа за опазването на керкенеза 
(Falco tinnunculus), чухала (Otus scops) и зеленогушата овесарка (Emberiza cirlus). Поддържа 
също значими гнездови популации на черния щъркел (Ciconia nigra), белоопашатия мишелов 
(Buteo rufinus), малкия орел (Hieraaetus pennatus), черния кълвач (Dryocopus martius), сирийския 
пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), средния пъстър кълвач (Dendrocopos medius), горската 
чучулига (Lullula arborea), червеногърбата сврачка (Lanius collurio) и сивия кълвач (Picus canus). 
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Защитени зони, определени съгласно Директивата за опазване на при-
родните местообитания и на дивата флора и фауна:

В границите на Биосферен парк „Червената стена“ попадат части от пет защитени зони, 
включени в списъка на зоните за опазване на природните местообитания и на дивата флора 
и фауна: 

BG0000194 „Река Чая“, BG0000436 „Река Мечка“, BG0000437 „Река Черкезица“, 
BG0000438 „Река Чинардере“, обхващащи поречията на едноименните реки, приети с 
Решение на МС № 122/02.03.2007 г. и BG0001031 „Родопи – Средни“, приета с Решение на 
МС № 661/16.10.2007 г., изм. с РМС № 811/16.11.2010 г.

Целта на опазване на тези защитени зони е:
• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

техните популации, предмет на опазване;
• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местооби-

танията на видове, предмет на опазване, включително и на естествения за тези 
местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата;

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приори-
тетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации 
на видовете, предмет на опазване в рамките на зоните.

Предмет на опазване в защитена зона BG0000194 „Река Чая“са: 
Природни местообитания:
92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba
92D0 Южни крайречни галерии и храсталаци 

Бозайници: 
Видра (Lutra lutra), Дългоух нощник (Myotis bechsteini), Дългопръст нощник (Myotis 
capaccinii), Лалугер (Spermophilus citellus), Пъстър пор (Vormela peregusna)
Земноводни и влечуги:
Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Жълтокоремна бумка (Bombina variegate), Обикно-
вена блатна костенурка (Emys orbicularis), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)
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Риби:
Маришка мряна (Barbus plebejus), Европейска горчивка 
(Rhodeus sericeus amarus)
Безгръбначни:
Бисерна мида  (Unio crassus), Вертиго (Vertigo moulinsiana), 
Вертиго (Vertigo angustior), Бръмбар рогач (Lucanus cervus)

Предмет на опазване в защитена зона BG0000436 „Река Мечка“, са: 
Природни местообитания:
91M0  Балкано-панонски церово-горунови гори
91AA  *Източни гори от космат дъб
8230  Силикатни скали с пионерна растителност
  от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-
  Veronicion dillenii
92A0  Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba

Бозайници: 
Европейски вълк (Canis lupus), Видра (Lutra lutra), Дълго-
пръст нощник (Myotis capaccinii), Голям нощник (Myotis 
myotis), Южен подковонос (Rhinolophus Euryale), Голям под-
ковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Maлък подковонос 
(Rhinolophus hipposideros), Лалугер (Spermophilus citellus), 
Пъстър пор (Vormela peregusna)
Земноводни и влечуги:
Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Жълтоко-
ремна бумка (Bombina variegate), Ивичест смок (Elaphe 

Обикновена блатна костенурка
(Emys orbicularis)



62

quatuorlineata), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата костенурка 
(Testudo hermanni), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Голям гребенест три-
тон (Triturus karelinii)
Риби:
Маришка мряна (Barbus plebejus), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus)
Безгръбначни:
Бисерна мида  (Unio crassus), Ручеен рак (Austropotamobius torrentium), Бръмбар рогач 
(Lucanus cervus), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Буков сечко (Morimus funereus), Алпий-
ска розалиа (Rosalia alpine).

Предмет на опазване в защитена зона BG0000437 „Река Черкезица“ са: 
Природни местообитания:
92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba

Бозайници: 
Видра (Lutra lutra), Лалугер (Spermophilus citellus), Пъстър пор (Vormela peregusna)
Земноводни и влечуги:
Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), Обикнове-
на блатна костенурка (Emys orbicularis), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)
Риби:
Маришка мряна (Barbus plebejus), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus)
Безгръбначни:
Бисерна мида  (Unio crassus), Офиогомфус (Ophiogomphus Cecilia), Бръмбар рогач
(Lucanus cervus)

Предмет на опазване в защитена зона BG0000438 „Река Чинардере“, са: 
Природни местообитания:
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори
91AA *Източни гори от космат дъб
91F0  Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior
  или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris)
92C0 Гори от Platanus orientalis
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Бозайници: 
Европейски вълк (Canis lupus), Видра (Lutra lutra), Лалугер (Spermophilus citellus), Пъстър 
пор (Vormela peregusna)
Земноводни и влечуги:
Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Жълтокоремна бумка (Bombina variegate), 
Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) Шипоо-
пашата костенурка (Testudo hermanni), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), 
Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)
Риби:
Маришка мряна (Barbus plebejus)
Безгръбначни:
Бисерна мида (Unio crassus), Ручеен рак (Austropotamobius torrentium), Бръмбар рогач 
(Lucanus cervus), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Буков сечко (Morimus funereus), Алпий-
ска розалиа (Rosalia alpine).
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Предмет на опазване в защитена зона BG0001031 „Родопи – Средни“са: 

Природни местообитания: 
91E0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, 
3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
  Callitricho-Batrachio
4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества
4090 Ендемични оро-средиземноморски съобщества от ниски бодливи храстчета
5130  Съобщества на Juniperus communis върху варовик
5210  Храсталаци с Juniperus spp.
6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi
  Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi
6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик
  (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)
6230 *Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините
6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до
  алпийския пояс
6510 Низинни сенокосни ливади
6520 Планински сенокосни ливади
7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища
7220 *Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion)
7230 Алкални блата
8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове
8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове
8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion
  или Sedo albi-Veronicion dillenii
8310  Неблагоустроени пещери
9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum
9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum
9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion)
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9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum
9180 *Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове
9270 Гръцки букови гори с Abies borisii-regis
9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)
9530 *Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор
62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества
62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества
91AA *Източни гори от космат дъб
91BA Мизийски гори от обикновена ела
91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори
91W0 Мизийски букови гори
91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа
92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba
92C0 Гори от Platanus orientalis
 
Бозайници:
Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus),*Европейски вълк (Canis lupus), Видра
(Lutra lutra), Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), Дългоух нощник (Myotis bechsteini), 
Остроух нощник (Myotis blythii), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Трицветен нощ-
ник (Myotis emarginatus), Голям нощник (Myotis myotis), Средиземноморски подковонос 
(Rhinolophus blasii), Южен подковонос (Rhinolophus Euryale), Голям подковонос (Rhinolophus 
ferrumequinum), Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Подковонос на Мехели 
(Rhinolophus mehelyi), Дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica), Лалугер (Spermophilus citellus), 
*Кафява мечка (Ursus arctos), Пъстър пор (Vormela peregusna)

Земноводни и влечуги:
Жълтокоремна бумка (Bombina variegate), Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), Леопардов 
смок (Elaphe situla) Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) Шипоопашата костенурка 
(Testudo hermanni), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Голям гребенест три-
тон (Triturus karelinii)
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Риби:
Маришка мряна (Barbus plebejus), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Балкан-
ски щипок (Sabanejewia aurata)

Бъзгръбначни:
Бисерна мида  (Unio crassus), Ручеен рак (Austropotamobius torrentium),  Обикновен пара-
калоптенус (Paracaloptenus caloptenoides), Еуфидриас (Euphydryas aurinia), Callimorpha 
quadripunctaria, Макулинеа (Maculinea nausithous), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Обикно-
вен сечко (Cerambyx cerdo), Буков сечко (Morimus funereus), Алпийска розалиа (Rosalia alpine)

Растения: 
Венерино пантофче  (Cypripedium calceolus), 
*Калописиева дактилориза (Dactylorhiza kalopissii)                                                             

фотограф:©Минко Михайловфотограф:©Минко Михайлов

Калописиева дактилориза
(Dactylorhiza kalopissii)

Венерино пантофче
(Cypripedium calceolus)
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ЗАЩИТЕНИ ВЕКОВНИ И ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ДЪРВЕТА

Опазването на защитените вековни и забележителни дървета е регламентирано в Зако-
на за биологичното разнообразие. Според него, за защитени се обявяват отделни вековни 
и/или забележителни дървета във или извън населените места, които имат определена на-
учна, културна или естетическа стойност. За обявяването им за защитени е необходимо 
съгласуване със собствениците на имотите, където се намират дърветата, които са от-
говорни за стопанисването и опазването им. 

Забранява се изкореняването, отсичането, кастренето или унищожаването и уврежда-
нето по друг начин на дърветата, обявени за защитени.

Контрола по стопанисването и опазването на защитените вековни и забележителни 
дървета в Пловдивски регион се осъществява от РИОСВ – Пловдив.

На територията на Биосферен парк „Червената стена“ са обявени общо 29 бр. защите-
ни вековни и забележителни дървета. 

ЧИНАР (Platanus orientаlis)
гр. Асеновград, общ. Асеновград
Обявено за защитено дърво със Заповед №343/04.07.1978 г. на КОПС при МС.
Местоположение:
Намира се на 3 м. в дясно от градския музей в центъра на гр. Асеновград.
Кратко описание: 
Възраст – над 500 години 
Височина – 25 м. 
Обиколка на ствола – 3,6 м.

ЧИНАР (Platanus orientalis)
гр. Асеновград, кв. Долни Воден, общ. Асеновград
Обявено за защитено дърво със Заповед №235/04.04.1980 г. на КОПС при МС.
Местоположение:
Намира се в местност „Камара“, землище на кв. Долни Воден, гр. Асеновград.
Кратко описание:
Възраст – над 300 години 
Височина – 25 м. 
Обиколка на ствола – 7 м.
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ЧИНАР (Platanus orientаlis)
гр. Асеновград, кв. Долни Воден, общ. Асеновград
Обявено за защитено дърво със Постановление №ЗП-6896/19.12.1949 г. на МГ.
Местоположение:
Намира се в центъра на площада пред кметство кв. Долни Воден, гр. Асеновград.
Кратко описание:
Възраст – над 300 години 
Височина – 25 м. 
Обиколка на ствола – 5.40 м.

ПОЛСКИ РЯСТ (Ulmus carpinifolia)
гр. Асеновград, кв. Долни Воден, общ. Асеновград
Обявено за защитено дърво със Заповед №1571/20.05.1976 г. на МГОПС.
Местоположение:
Намира се до двора на детската градина в кв. Долни Воден, гр. Асеновград.
Кратко описание:
Възраст – над 200 години 
Височина – 20 м. 
Обиколка на ствола – 3.17 м

ЧИНАР (Platanus orientаlis)
с. Червен, общ. Асеновград
Обявено за защитено дърво със Заповед №899/17.08.1983 г. на КОПС при МС.
Местоположение:
Намира се в центъра на селото в близост до кметството и непосредствено до пътя Асеновград – 
Кърджали.
Кратко описание:
Възраст – над 500 години 
Височина – 17 м. 
Обиколка на ствола – 4.70 м.

19 броя ЧИНАРИ (Platanus orientаlis)
с. Долнослав, общ. Асеновград
Обявено за защитено дърво със Заповед №899/17.08.1983 г. на КОПС при МС.
Местоположение:



БИОСФЕРЕН  ПАРК „ЧЕРВЕНАТА СТЕНА“

69

Деветнадесет броя чинари се намират в местността „Св. Пантелеймон“, землище на
с. Долнослав.
Кратко описание:
В местността „Св. Панталеймон“ се намират 19 броя вековни дървета – чинари, които са на 
възраст между 250 и 800 години, с височина от 20 до 26 м. и с размери на обиколката на ствола на 
дърветата от 2.50 м. до 5.5 м.

ЧИНАР (Platanus orientаlis)
с. Бачково,общ. Асеновград
Обявено за защитено дърво със Постановление №ЗП6896/19.12.1949 г. на КОПС при МС.
Местоположение:
Намира се до входа на Бачковския манастир.
Кратко описание:
Възраст – над 200 години 
Височина – 27 м. 
Обиколка на ствола – 3.9 м.

ЧИНАР (Platanus orientаlis)
с. Бачково, общ. Асеновград
Обявено за защитено дърво със Заповед №947/28.10.1962 г. на КОПС при МС.
Местоположение:
Намира се в двора на „Аязмото“, местност „Клувията“ в землището на с. Бачково.
Кратко описание:
Възраст – над 300 години 
Височина – 18.5 м. 
Обиколка на ствола – 4.33 м.

ЧИНАР (Platanus orienаlis)
с. Бачково, общ. Асеновград
Обявено за защитено дърво със Заповед №947/28.10.1962 г. на КОПС при МС.
Местоположение:
Намира се в двора на „Аязмото“, местност „Клувията“ в землището на с. Бачково.
Кратко описание
Възраст – над 300 години 
Височина – 21 м. 
Обиколка на ствола – 6.13 м.
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ЛЕТЕН ДЪБ (Quercus robur)
с.Козаново, общ.Асеновград
Обявено за защитено дърво със Заповед №899 /17.07.1983 г. на КООПС
Местоположение:
Намира се в местността „Средния кър“, на около 2,5 км югоизточно от селото.
Кратко описание:
Възраст – над 350 години 
Височина – 17 м. 
Обиколка на ствола – 3,8 м.

ЛЕТЕН ДЪБ (Quercus robur)
с.Козаново, общ.Асеновград
Обявено за защитено дърво със Заповед №899 /17.07.1983 г. на КООПС
Местоположение:
Намира се в местността „Средния кър“, на около 2,5 км югоизточно от селото.
Кратко описание:
Възраст – над 200 години 
Височина – 16 м. 
Обиколка на ствола – 3,5 м.
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КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Територията на община Асеновград, включена в границите на биосферен парк „Червената 
стена“ притежава изключителен културно-исторически ресурс, интегриран в естествена и 
уникална природна среда. Тук е входът на най-удобния проход през Родопите, свързващ Тракия с 
Беломорието. Особено значение за това има системата от култови обекти от различни епохи, 
представляващи голям интерес.

Асеновград се гордее с хилядолетното културно – историческо наследство. Сполучливото 
съчетание на планината с равнина, мекият климат, плодородните почви, както и фактът, че 
тук е най-удобният проход през Родопите, са причина Асеновград и районът около него да бъдат 
заселени още от най-дълбока древност. Славата на Асеновградския район като сакрален център, 
оформил се през Античността, е доразвита от настъпващата християнска религия и култура.

В общината е разположена най-голямата в България концентрация от свети места – четири 
манастира, трийсет и три църкви, шейсет параклиса, светилища – някои от тях от най-дълбо-
ка древност. Това свидетелства за уникално високата християнска култура на територията. 
Асеновград е известен и като „Малкия Ерусалим“. Много са паметниците останали от траки-
те. В районна на Асеновград са открити четири светилища на Тракийския конник, най-почита-
ното от траките божество през римската епоха. Един от най-интересните праисторически 
обекти на територията на община Асеновград се намира в село Долнослав в местността Лоп-
ките. Там е разкрит и проучен първият и единствен до сега в България и света неолитен култов 
център. По археологически данни в очертанията на днешния град е съществувало тракийско 
селище, продължило своя живот и през римско време.

Районът на биосферен парк „Червената стена“ се отличава с редица архитектурни, природ-
ни, църковни обекти, които без съмнение са сред особено значимите културно-исторически па-
метници. По-известните културно-исторически обекти са: 

• Бачковски манастир „Света Богородица“ – вторият по големина манастир в България 
и един от 3-те ставропигиални (другите два са Рилския и Троянския). Основан е през 1083 г. от 
висшите военни на византийска служба братя Григорий и Апасий Бакуриани (Пакуриан). Мана-
стирът през 900 годишното си съществуване е доминирал над другите и е определял до голяма 
степен общия облик на цялата мрежа от християнски култови обекти в региона. 
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Непрекъснато доизграждан и обновяван, днес манастирският комплекс включва сгради 
от 11–12 век, 17 век и 19 век, обединени в един хармоничен архитектурен ансамбъл. В Бач-
ковския манастир са запазени и забележителни произведения на приложните изкуства – вели-
колепни църковни утвари, обковки на ръкописни книги и други, част от които днес се съхра-
няват в манастирския музей, а други – в църковния историко-археологически музей в София. 
През 30-те години на 20 в. в манастира са открити 103 ръкописа и 252 старопечатни книги. 
Към манастира има множество параклиси, два от които се намират в сърцевинната зона 
на биосферния парк и са обект на многобройни посещения от населението, в т.ч и на прочу-
тите местни „литийни шествия“ (подобна традиция е съхранена единствено в Цариград 
и Ефес). Първото и по-старо литийно шествие е това, което се провежда всяка година на 
Втория ден на Великден. Шествието започва от буферната зона на парка – Бачковския ма-
настир, където Чудотворната икона на Света Богородица се изнася от храма и съпроводена 
от много вярващи изминава пътя през местността „Клувията“ и продължава към сърцевин-
ната зона на парка до параклис „Св. Архангел Михаил“, намиращ до скалната ниша, в която 
е била скрита иконата.  

Второто литийно шествие се провежда 25 дни след Великден. Учредено е в памет на пре-
отстъпването на икона на св. Богородица от Бачковския манастир на църквата „Св. Бого-
родица Благовещение“, където понастоящем се намира иконата, известна с чудотворната 
си сила. Именно тази икона се носи от град Асеновград до Бачковския манастир и обратно.

• Мулдавски манастир – едни от най-добрите образци на възрожденското изкуство. 
Мястото е било тракийско светилище в древността. Намира се на 4 км източно от Асе-
новград. И той е един от наследените от Средновековието манастири, без да се знае точно 
времето на изграждането му. Основан е по време на Втората българска държава, но през 
Османското владичество е разрушаван на три пъти. Възстановен е през 1836 г. Подновяван 
е на няколко пъти, за което говорят както оцелелите епиграфски паметници, така и някои 
от архитектурните му елементи, запазили отчасти старинни пластове. Висок каменен зид 
и големи двуетажни жилищни сгради с открити чардаци ограждат двор, в средата на който 
се издига съборната църква. Освен този, има и друг, стопански двор. Също така към ком-
плекса се числи намиращото се в близост аязмо. За разлика от другите манастирски църкви 
в региона, съборният храм тук е безкуполен, с обширен нартекс. Оцелелите стенописи в 
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храма са от 1840 г. и са дело на известния тревненски зограф Кръстю Захариев и синовете 
му. Иконите са на тревненския художник Петре Минюв и Захари Зограф. Според предания-
та манастирът става средище на революционери и съзаклятници, подготвящи Априлското 
въстание в региона. След Освобождението тук се открива за известно време духовно учили-
ще. Мулдавският манастир е дълбоко почитан и за духовната си дейност, и за неоспоримите 
си художествени и архитектурни достойнства и като крепост на българщината в района 
на Асеновград.

• Манастир „Св. св. Кирик и Юлита и св.Параскева“ – намира се на 3 км. западно от 
Асеновград в местност, където археолозите локализират тракийско светилище. Това е един 
от манастирите, повлиял се значително в архитектурно, художествено и културно-духовно 
отношение от Бачковския манастир е манастирът “Св.св. Кирик и Юлита и св.Параскева. В 
началото на 18 век в тази обител е работил един от най-изкусните граматици-краснописци 
на черковно-славянски книги иеромонах Сидор. В днешния си вид комплексът включва събор-
ната църква „Св. св. Кирик и Юлита и св. Параскева“, манастирски сгради, аязмо и параклис. 
Архитектурното, стенописно и иконно богатство на манастира, както и развиваната от 
него в миналото просветно-книжовна дейност го правят забележителен паметник на кул-
турата в района на Биосферен парк „Червената стена“.

•Араповският манастир “Св. Неделя“ – Манастирът е възникнал до древно лековито 
аязмо (свещен извор) през 19 век. Араповският манастир “Св.Неделя“ се намира на 6 км 
източно от Асеновград, край с Златовръх (Арапово до 1934г.). Основан е през 1856 г. край 
намиращото се там аязмо от иеромонах Софроний, бивш игумен на Мулдавския манастир. 
Манастирът е единственият, строен във времето на османското владичество без да има 
по-стари следи от съществуването му. Надеждите на асеновградските и пловдивските 
българи са тази обител да даде отпор на така характерната за епохата гръкомания. Зато-
ва през 1868 г. тук се основава училище за бедните деца от региона. С цялата си дейност 
до Освобождението Араповският манастир е допринесъл значително за катализирането на 
възрожденските процеси в Асеновградско, съдействал е не само за духовното спасение на 
вярващите, но и за националното им освобождение.
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• Асеновата крепост – символ на Асеновград и региона на биосферния резерват. Ембле-
матичната за града Асенова крепост се намира на два километра от Асеновград посока гр. 
Смолян, от нея може да се придобие представа за историческото значение на града като 
защитник на българските земи от атаките идващи от юг. Най-ранните археологически на-
ходки датират от V-IV в. пр. Хр., когато траките, оценили непристъпността на терена, 
построяват укрепление тук. Въпреки, че е малко запазено от крепостните стени, църквата 
„Св. Богородица Петричка“ е почти изцяло съхранена и към момента е действащ храм. Съ-
ществуват свидетелства, че на това място е имало крепост още от време на траките /
известна като „Петричка крепост“ преди преименуването и през 1934 г. на името и в чест 
на цар Иван Асен II. Построена върху скала на върха на рида, могилата е стратегически 
разположена в началото на проход, който свързва Тракия със северна Гърция и Егейско море. 
Понастоящем крепостта е сред основните културно-исторически обекти в района, нацио-
нален паметник на културата с изграден посетителски център на входа.

• Белинташ – Скалният феномен „Белинташ“ е древно праисторическо и тракийско све-
тилище. Намира се в Добростанския планински масив, във високопланинската част на Асе-
новградска община – буферната зона на биосферния парк. Скалното плато е дълго около 300 
метра и широко около 40 метра, височината му е 50 метра. Освен „бял или добър камък“, 
името на скалата (в превод от древните тракийски езици) означава и „умен камък“ или „ка-
мък на знанието“. Някои го наричат просто „Родопският Стоунхендж“. Хронологическият 
период на съществуване на светилището се определя от края на халколита до края на IV в. 
– началото на V в. след Христа. Вероятно е било „древна обсерватория“, откъдето тракий-
ските жреци от местното племе беси гадаели по звездите. Изсечени от човешка ръка, още в 
древността, груби стъпала водят към скално плато, осеяно със стотици малки и по големи 
дупки – жертвените олтари на жреците. С Белинташ се свързва и култа към тракийския 
бог на Слънцето – Сабазий.

• Исторически музей в Асеновград е уреден през 1971 г. в приспособена за целта сграда, 
построена през 1895 г. като Дом на офицера. Днес в музея има четири отдела: Археология, 
Етнография, История XV-XIX век, нова и най-нова история. Тук може да се проследи раз-
витието на Асеновград от най-древни времена до Съединението. В музейната експозиция 
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на площ от 200 кв.м в три зали и 3 отдела са експонирани 1000 музейни единици. Отдел 
„Археология“ запознава с живота в нашия край от 7000 г. пр. н.е. насам. Показани са камен-
ни и костни оръдия на труда, култови и битови предмети. Изключителна е находката от 
землището на село Мулдава – керамичен съд с форма на елен. Каменни брадви с дупки, костни 
плоски идоли, керамика и др. показват човешкото развитие през халколита. Особен интерес 
представлява глинен женски идол, символ на плодородието, с художествено натуралистично 
деформиране на тялото като обект на култ. 

• Палеонтологичен музей – Музеят е съставна част на Националния природонаучен му-
зей при БАН. По своя обем това е най-голямата в България колекция от неогенски гръбначни 
животни. Внушителната палеонтологичната сбирка на музея представлява изключително 
научно и културно богатство, което продължава да се разраства. Освен корали, амонити 
и други фосилни безгръбначни, колекцията представя преди всичко изкопаеми бозайници. 
По своя обем това е най голямата в България колекция от неогенски гръбначни животни. 
Над 30000 образци наброява научната колекция от късномиоценски бозайници. Постоянно 
към тях се прибавят нови изкопаеми, извличани от тонове фосилоносни седименти, скла-
дирани в депата на музея. Към колекцията се числят многобройни останки от изкопаеми 
коне (хипариони), антилопи, хищници, хоботни (мастодонти и дейнотерии), маймуни и др. 
Най-впечатляващият експонат безспорно е отлично запазеният скелет на древния масто-
донт Deinotherium Giganteum, дълъг почти 7 м. и тежащ над 10 тона.

• Училище „Св. Георги“ – Експозицията на Историческия музей, посветена на просвета-
та и културата в Асеновград от края на XIX и началото на XX век е разположена в училище-
то „Свети Георги“. То е първата, строена по план училищна сграда в града непосредствено 
преди Освобождението.  В една от залите на втория етаж може да се види възстановка на 
училищна стая от епохата. В друга е пресъздадена атмосферата на книжарницата „Ганди“.

• Етнографски музей – разположен в красива и добре запазена къща на богат търговец от 
гръцки произход от средата на 19 век, музеят показва домашния живот и битовата култура 
от времето на Възраждането. Когато гръцкото семейство емигрирало от България през 
1906 г., сградата е била използвана за училище. Къщата е мебелирана по типичен за времето 
си начин, изложени са носии от този период, както и картини на асеновградския художник 
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Коста Форев, изобразяващи местни обичаи и празници. Дълбоката изба съдържа предмети, 
свързани с производството от античността до средата на 20 век.

Богатото културно – историческо наследство в буферната и преходната зони на биосфер-
ния парк в съчетание с уникалните природни дадености – консеравционно значими хабита-
ти и видове в сърцевинната зона са доказателство, че районът притежава голям потен-
циал. Това дава възможност за съчетаване на природозащитни дейности с образователни 
програми, културно-исторически проекти, народни празници и местни традиции, насочени 
към местното население и посетителите. Богатото културно-историческо наследство на 
района, местните традиции и производства напълно се вписват в концепцията за биосфер-
ните резервати, заложена в Севилската стратегия от 1995 г.

Районът на резерват „Червената стена“ притежава голям потенциал и може да се използ-
ва като модел за устойчиво развитие на територия от мрежата на биосферните резервати 
по програмата на ЮНЕСКО, поради следното:

• Тук е най-голямата в България концентрация на култови места;
• Природни ресурси – защитени територии, природни феномени, специфични пейзажи;
• ОбщинаАсеновград заема стратегическо място в националната и европейска мрежа 

от културни маршрути. Тук е най-голямата манастирска агломерация в Родопите, 
по транс-балканския културен коридор от Вия Игнация, през България до Румънските 
манастири; най-близко разположена до европейския православен коридор Вия Игнация;

• Биосферният парк представлява исторически вход в Родопите – историческа връзка 
между Тракия и Беломорието;

• Културно-историческото наследство на общината е органично свързано с уникални
   природни дадености, което е признато основно конкурентно качество на българския
   туристически продукт;
• Културно-природния ресурс на парка е свързано с други видове ценности: специфично 

земеползване, етнографски и фолклорни ценности с уникална празнично- обредна сис-
тема, традиционно винопроизводство с уникални за Европа сортове вина в един от 
ключовите винарски райони в България, специфична местна кухня и др.

Предвижда се в бъдеще да продължи да се развива потенциала на Биосферен парк „Червена-
та стена“ за устойчиво развитие на района, основаващо се на богатото природно и кулутрно 
богатство и развитие на екологосъобразни човешки дейности. 
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