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Част 1: РЕЗЮМЕ 

 
1. Предлагано име на биосферния резерват: 
[Препоръчва се да се използва прието на местно ниво географско, описателно или символично име, което 
позволява на хората да се идентифицират със съответната територия (напр. Биосферен резерват „Рио 
Плантано“). Освен при необичайни обстоятелства, биосферните резервати не трябва да се наименоват като 
съществуващи национални паркове или други подобни административни територии.] 
 
Биосферен резерват „Червената стена“1 
 
2. Наименование на кандидатстващата държава: 
 
България 
 
3. Описание на изпълнението на трите функции на биосферния резерват: 
[Член 3 от Уставната рамка представя трите функции - консервационна, развиваща и логичстична подкрепа. 
Обяснете с общи думи как територията изпълнява тези функции.] 
 
3.1. „Консервационна – принос към консервацията на ландшафти, екосистеми, видове и 
генетично разнообразие“. 
(Наблегнете на важността на обекта за опазването на биологичното и културно разнообразие на регионално и 
глобално равнище). 
  

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 резервата е с високо природозащитно значение както на национално, 
така и на европейско и световно ниво.  

В резервата се срещат 15 местообитания от Директивата за хабитатите на ЕС, 5 от които са 
приоритетни - ‘7220, ‘9180, ‘91E0, ‘91AA и ‘9530. 

Тук обитават и редица видове с консервационна значимост: 

- 2 вида макромицети с национална категория съгласно Международния съюз 
за защита на природата, IUCN (Discinia ancilis – VU; Calocybe ionides – DD); 

                                                           
 
 
 
1 На български език името ще бъде Биосферен парк „Червената стена“ вместо „резерват“ с цел избягване на 
объркване със строго защитената територия, която е „резерват“ по българското законодателство. 
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- 38 вида висши растения са включени във второто издание на Червената 
книга на България, том 1. Растения и гъби (със следните категории по IUCN: 2 вида – 
CR; 18 вида – EN; 8 вида – VU); 

- 57 вида висши растения (5.3% от флората на резервата) са ендемити – 
балкански (45 вида) и български (12 вида); 

- 38 вида висши растения (3.5% от флората на резервата) са защитени 
съгласно Закона за биологичното разнообразие; 

- 3 вида висши растения са вписнаи в Директивата за хабитатите на ЕС, Анекс 
ІІ – Cypripedium calceolus, Echium russicum и Himantoglossum caprinum; 

- 5 вида безгръбначни (Insecta) са вписани в Червения списък на IUCN; 

- 6 вида безгръбначни (Insecta) са вписнаи в Директивата за хабитатите на ЕС 
– Paracaloptenus caloptenoides, Cerambyx cerdo, Morinus asper funereus, Euplagia 
quadripunctaria, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne; 

- 2 вида безгръбначни (Insecta) са защитени съгласно Закона за биологичното 
разнообразие; 

- 13 вида безгръбначни (Molusca) са ендемични – 6 местни и регионални, 4 
български и 3 балкански ендемита; 

- 13 вида птици са застрашени от изчезване, дадена им е категория по IUCN и 
са вписани в Червената книга на България, том 2. Животни (2012) – 5 вида – EN, 5 
вида – VU, 1 вид – NT, 2 вида - LC;  

- 43 вида птици са защитени съгласно Закона за биологичното разнообразие; 

- 20 вида прилепи (Chiroptera) (60.6% от всички видове прилепи в България) 
са защитени по Закона за биологичното разнообразие и са вписани в Директивата за 
хабитатите на ЕС; 

- 8 вида бозайници (без прилепите) са вписани в Червената книга на България, 
том 2. Животни (2012) със следните категоии по IUCN – 4 вида EN (Ursus arctos, 
Rupicapra rupicapra, Martes martes и Felis silvestris); 4 вида VU – Vormela peregusna, 
Lutra lutra, Spermophilus citellus и Canis lupus. 

 
3.2. „Развиваща – насърчаване на човешко и икономическо развитие, което е социално, 
културно и екологично устойчиво“. 
(Посочете текущи дейности и потенциала на предложения биосферен резерват да изпълни целта за насърчаване 
на устойчиво икономическо, социално и културно развитие, включително чрез осигуряване на постоянен поток 
от екосистемни услуги от биосферния резерват). 

Традиционните дейности в околните села включват селско стопанство – отглеждане на 
картови, лозя, овощни градини, тютюн, органично земеделие и др., дребно животновъдство, 
риболов, пчеларство, дървообработване и дърворезба и пр. 

В преходната зона на резервата – с. Бачково, има органични ферми за производство на 
плодове и зеленчуци и организиране на еко-ваканции – посещения на фермите, комбинирани 
с посещиние на резервата и Бачковския манастир. 

На територията на резервата се развиват културен и религиозен туризъм. Тук се намира един 
от най-известните български манастири – Бачковският, свещено аязмо и три параклиса; 
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всички те са обект на многобройни посещения. Това е предпоставка за развитието на малки 
семейни хотели и къщи за гости в района. 

В резервата е развит и екотуризмът – в сърцевинната зона са разработени и маркирани 7 
официални маршрута. През 2012 г. експерти от Регионалната инспекция по околната среда и 
водите в Пловдив разработиха проект, който получи финансиране от Европейския фонд за 
регионално развитие чрез Оперативна програма „Околна среда“. В рамките на проекта е 
извършен ремонт и възстановяване на туристическа инфраструктура – пешеходни маршрути, 
информациони точки, посетителската инфраструктура в пещерата „Добростански бисер“, 
разположена в сърцевинната зона на резервата. В резултат се наблюдава голямо увеличение 
на посещаемостта в защитената територия. 

Може да се направи заключението, че целият район на резерват „Червената стена“ има голям 
потенциал за насърчаване на местното икономическо развитие. 
 
 
3.3. „Логистична подкрепа – подкрепа за демонстрационни проекти, образование за околна 
среда и обучения, проучвания и мониторинг, свърза-ни с местни, регионални, национални и 
глобални въпроси на опазването на околната среда и устойчивото развитие“. 
(Моля посочете текущи или планирани дейности). 
 
Резерватът се характеризира с комплекс от уникални природни дадености (релеф, надморска 
височина, състав на основните скали, почвени и климатични условия), които определят 
богатството на флора, микота, фауна, приодни местообитания, представени със значително 
висок процент защитени, ендемични и реликтни видове. В резултат биоразнообразието на 
резервата е с високо природозащитно значение както на национално, така и на европейско и 
световно ниво. 

Това предоставя възможности за извършване на проучвания на консервационно значимите 
видове, развитие на редица образователни и научно изследователски програми като 
мониторинг на приоритетни видове и местообитания,  организиране на ученически, 
студентски и любителски експедиции с образователна цел, включване на любители в 
мониторинговите програми.  

През последните години територията на резервата се ползва редовно за образование за 
околната среда за ученици и студенти от близките градове като Асеновград и Пловдив, за 
зелени училища и отворени уроци. 

Някои обекти в резервата са избрани за постоянни мониторингови площадки за растителни 
видове от Националната система за мониторинг на биоразнообразието, напр. Cypripedium 
calceolus и Onosma rhodopaea. 

През 2015 г. е утвърден План за управление на резерват „Червената стена“, съгласно 
националното законодателство, съгласно който като дългосрочни цели за развитие на 
резервата е посочено: 

- Насърчаване на научни изследвания с цел проучване и мониторнг на 
разпространението и състоянието на популациите на видовете, с акцент върху 
консервационно значимите, както и природните местообитания с приоритетно 
значение на национално и европейско ниво 
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- Създаване и поддържане на база данни за биологичното разнообразие в 
резервата; 

- Подобряване качеството на природозащитното образование и насърчаване 
на дейности, свързани с популяризиране на резервата като обект с изключително 
важно значение за опазване на биоразнообразието. 

В изпълнение на заложените в плана цели, в бъдеще ще продължат да се развиват и ще се 
увеличават програмите за мониторинг и научни изследвания, тъй като в резервата се 
съхраняват видове не само от национална, но е от европейска и световна значимост.  

Предлагания за номиниране биосферен резерват – сърцевинната и отчасти буферната зона 
предлагат условия за целенасочено проучване на особеностите в популационните 
характеристики на консервационно значимите видове и мониторинг. Това ще предостави 
важна информация за еколого-биологичните особености на редица защитени и ендемични 
видове и ще предоставят база за сравнителни и обобщаващи разработки с научен и 
природозащитен характер. 

Намиращите се в буферната и преходната зони на резервата културно-исторически и 
религиозни обекти дават възможност за съчетаване на природозащитни дейности с 
образователни програми, културно-исторически проекти, народни празници и местни 
традиции, насочени към местното население и посетителите.  

РИОСВ-Пловдив, като институция пряко отговорна за опазване на сърцевинната зона на 
резервата ще продължи дейностите за популяризирането му (издаване и разпространение на 
плакати, дипляни, стикери и др. печатни издания) и организиране на посещения с 
образователна цел, което ще даде реална възможност за участие на млади хора в 
осъществяване на екологични дейности. 
 
 

4. Критерии за обявяването на дадената територия за биосферен резерват:  
[Член 4 на Уставната рамка дефинира 7 основни критерии, спрямо които дадена територия може да 
кандидатства за биосферен резерват, и те са посочени по-долу.] 
 
4.1. „Да обхваща мозайка от екологични системи, представителни за голям биогеографски 
район(и), включително различни степени на човешка намеса“. 
(Терминът „голям биогеографски район“ не е стриктно дефиниран, но би било полезно да реферирате към 
класификационната система на Удварди (http://www.unep-wcmc.org/unvardys-biogeographical-provinces-
1975_745.html)). 
 
Територията на България е част от Европейско-Западносибирската биогеографска област на 
Палеарктичното царство и е разположена в биома на широколистните и смесените гори на 
умерените ширини в северното полукълбо. Територията на предлагания биосферен парк 
„Червената стена“ попада в два биогеографски района:  Планински биогеографски район, 
Рило-Родопски подрайон – част от сърцевинната и буферната зона и Среднобългарски район, 
подрайон на Горнотракийската низина – тук се включват по-ниските части от сърцевинната, 
буферната и голяма част от преходната зона, обхващаща равнините населени места от 
територията на община Асеновград.  
 
Териториалното разположение на резервата в два биогеографски района и разнообразието от 
релеф, климатични и почвени характеритики, определят разнообразие от местообитания и 
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мозайка от екологични системи, предлагащи подходяща екологична среда за представителите 
на флората, микотата и фауната. Поради тази причина територията на резерват „Червената 
стена“  обхваща различни типове екосистеми, предлагащи редица възможности за развитие 
на  човешки дейности насочени към устойчиво развитие и усточиво ползване на природните 
ресурси. 
 
Напр. Планинският биогеографски район е единствен в България, в който са разпространени 
ледникови реликти между растенията и животните и резерват „Червената стена“ е типичен 
пример за това. А равнинните части на преходната зона попадащи в подрайона на 
Горнотракийската низина имат по-еднообразен релеф и голяма част от площта представлява 
обработваеми земи, където са развити агроекологичните системи. По-голямо биологично 
разнообразие в ниските части на преходната и буферната зона на резервата се е съхранило 
покрай реките и в равнинните гори. 
 
Сърцевинната зона на резерват „Червената стена” е разположен в Средни Родопи. 
Територията му 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 ѝ 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. 

Разнообразието от биотопи в резервата се определя от една страна от климатичните условия 
в тази част на Родопите, а от друга – от спецификата на основната скала и развитата върху 
нея почвена покривка, както и от разнообразието от форми на мезо- и микрорелефа. 
Дълбоките долове, заравнените билни части, крайпоточните и крайречните преовлажнени 
местообитания, горите и откритите скални излази предлагат разнообразие от абиотични 
условия, в които различните организмови групи намират подходяща среда за развитие. 

В резерват „Червената стена“ се срещат три основни типа екосистеми – „Горски“, „Тревисти“ 
и „Площи с разпокъсана растителност или без растителност“, като последните включват 
местообитания на открити скали с хазмофитна растителност. 

В горските екосистеми средообразуваща функция имат съобществата на черния и белия бор, 
на елата, както и на ширколистни видове като воден габър, обикновен бук, горун, мъждрян, 
обикновен габър. 

Тревистите екосистеми се характеризират с доминиране на съобществата на обикновената 
полевица и на сборната главица, заемащи заравнени билни части или образуващи ливади в 
откритите пространства сред горската растителност. В резултат на естествена сукцесия тези 
тревни площи ще се заемат от храстови и дървесни видове в бъдеще. 

Обликът на екосистемите, формирани върху оголени скални излази или плитки каменисти 
почви се определя от разредената тревиста растителност – сенколюбива или светлолюбива с 
преобладаване на видове, устойчиви на засушаване и силно огряване през по-голямата част 
от вегетационния сезон. 

Коренни екосистеми 

1.1. Горски екосистеми 
1.1.1. Широколистни гори 
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Това са монодоминантни и смесени букови (Fagus sylvatica), габърови (Carpinus 
betulus) и горунови (Quercus dalechampii) гори със семенен произход. Заетата 
площ от тези гори е общо 325.3 ha. 

1.1.2. Иглолистни гори 
Тук се отнасят горите със семенен произход от черен бор (Pinus nigra), борисова 
ела (Abies alba subsp. borisii-regis) и бял бор (Pinus sylvestris). В резервата те 
заемат обща площ от 935.4 ha. 

1.2. Тревни екосистеми 
Към коренните тревни екосистеми в резервата се отнасят сциофилните и 
хелиофилни хазмофитни тревни съобщества. В по-голямата си част това са 
ксерофилни тревни съобщества, които се развиват на местообитания с 
минимално количество или при пълно отсъствие на почвен субстрат. Откриват се 
единични екземпляри от храсти и/или дървета. Развитието на горска и храстова 
растителност в подобни местообитания е невъзможно. Тези екосистеми са 
развити върху скалните масиви и струпвания, които в резервата са с обща площ 
от 155.4 ha. 

Производни екосистеми 

1.1. Горски екосистеми 
1.1.1. Широколистни гори 

Тук спадат производните естествени екосистеми, кавито са издънковите гори. В 
резервата те са съставени от бук (Fagus sylvatica), горун (Quercus dalechampii), 
габър (Carpinus betulus), воден габър (Ostrya carpinifolia), мъждрян (Fraxinus 
ornus), келяв габър (C. orientalis) и др., като заемат обща площ от 1371.2 ha. 

1.1.2. Иглолистни гори 
Тук се отнасят горските култури, представени на площ от 117.8 ha. Залесяване в 
резервата е правено с бял бор (Pinus sylvestris), черен бор (P. nigra), смърч (Picea 
abies) и дугласка ела (Pseudotsuga douglasii). Николов и Николов (1984) 
определят горите от бял бор в резервата като производни, възникнали на местата 
на унищожени букови и черноборови гори. 

1.2. Тревни екосистеми 
Представени са от мезофилни и ксеромезофилни, ограничени по площ, тревни 
съобщества. Те са с антропогенен произход и са се развили на мястото на 
изсечени в миналото гори. Тази растителност съществува дългосрочно само при 
наличието на регулярно пашуване и коситба. Понастоящем, поради отсъствието 
на паша и коситба те са под силен сукцесионен натиск – гората настъпва към 
своите естествени местообитания. Практически, производните тревни екосистеми 
при резерватни условия, са обречени на изчезване в едно недалечно бъдеще. Те 
ще се превърнат в храстови съобщества и в крайна сметка на тяхното място 
трайно ще се настани гора, т.е. ще се достигне до климаксна растителност. По 
този начин производни тревни екосистеми ще се превърнат в коренни горски 
екосистеми. 

 
 
4.2. „Да бъде важна за опазването на биологичното разнообразие“. 
(Това трябва да включва не само броя ендемични или редки видове, а може да прави връзка с видовете от 
Червения списък на IUCN, Международният съюз за защита на природата, или приложенията към CITES на 
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местно, регионално или глобално равнище; също и с видове с глобална значимост, редки типове местообитания 
или местообитания с уникални практики на земеползване (напр. традиционно пашуване или рибарство като 
поминък), които подкрепят опазването на биологичното разнообразие. 
 

В резервата се срещат 15 местообитания от Директивата за хабитатите на ЕС, 5 от които са 
приоритетни - ‘7220, ‘9180, ‘91E0, ‘91AA и ‘9530. 

Тук обитават и редица видове с консервационна значимост: 

- 2 вида макромицети с национална категория съгласно Международния съюз 
за защита на природата, IUCN (Discinia ancilis – VU; Calocybe ionides – DD); 

- 38 вида висши растения са включени във второто издание на Червената 
книга на България, том 1. Растения и гъби (със следните категории по IUCN: 2 вида – 
CR; 18 вида – EN; 8 вида – VU); 

- 57 вида висши растения (5.3% от флората на резервата) са ендемити – 
балкански (45 вида) и български (12 вида); 

- 38 вида висши растения (3.5% от флората на резервата) са защитени 
съгласно Закона за биологичното разнообразие; 

- 3 вида висши растения са вписнаи в Директивата за хабитатите на ЕС, Анекс 
ІІ – Cypripedium calceolus, Echium russicum и Himantoglossum caprinum; 

- 5 вида безгръбначни (Insecta) са вписани в Червения списък на IUCN; 

- 6 вида безгръбначни (Insecta) са вписнаи в Директивата за хабитатите на ЕС 
– Paracaloptenus caloptenoides, Cerambyx cerdo, Morinus asper funereus, Euplagia 
quadripunctaria, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne; 

- 2 вида безгръбначни (Insecta) са защитени съгласно Закона за биологичното 
разнообразие; 

- 13 вида безгръбначни (Molusca) са ендемични – 6 местни и регионални, 4 
български и 3 балкански ендемита; 

- 13 вида птици са застрашени от изчезване, дадена им е категория по IUCN и 
са вписани в Червената книга на България, том 2. Животни (2012) – 5 вида – EN, 5 
вида – VU, 1 вид – NT, 2 вида - LC;  

- 43 вида птици са защитени съгласно Закона за биологичното разнообразие; 

- 20 вида прилепи (Chiroptera) (60.6% от всички видове прилепи в България) 
са защитени по Закона за биологичното разнообразие и са вписани в Директивата за 
хабитатите на ЕС; 

- 8 вида бозайници (без прилепите) са вписани в Червената книга на България, 
том 2. Животни (2012) със следните категоии по IUCN – 4 вида EN (Ursus arctos, 
Rupicapra rupicapra, Martes martes и Felis silvestris); 4 вида VU – Vormela peregusna, 
Lutra lutra, Spermophilus citellus и Canis lupus. 

 
На територията на резервата – в сърцевинната и буферната му зони има ливади и пасища, 
които през последните години, поради силно намаляване на пашуващите животни не се 
поддържат и вследствие на сукцесионните процеси променят характера си и редуцират 
площта си. Понастоящем, поради отсъствието на паша и коситба те са под силен сукцесионен 
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натиск – гората настъпва към своите естествени местообитания. Практически, производните 
тревни екосистеми при резерватни условия, са обречени на изчезване в едно недалечно 
бъдеще. Те ще се превърнат в храстови съобщества и в крайна сметка на тяхното място 
трайно ще се настани гора, т.е. ще се достигне до климаксна растителност.  
 
Това е проблем, който ще бъде предложен за обсъждане сред заинтересованите общности с 
цел предприемане на дейности за разрешаването му (напр. в рамковата програма за развитие 
на биосферния парк ще се предвидят конкертни дейности за възстановяване на тревните 
местообитания в резервата). 
 
 
 
4.3. „Да предоставя възможности за проучване и демонстрация на различни подходи към 
устойчивото развитие на регионално ниво“. 
(Опишете най-общо потенциала на района да служи като моделен обект за популяризиране на устойчивото 
развитие в същия този район („еко-район“)). 
 
Сърцевинната зона на резерват „Червената стена“ е обявена през 1962 г. с цел опазване на 
изключително богато биологично разнообразие – редки растителни и животински видове и 
разнообразие от екосистеми.  
Повече от 50 години местното население обитаващо района на резервата пази това богатство 
и живее в хармония с природата. Постепенно в района на резервата (населените места в 
територията на преходната зона) населението започва да развива устойчиви дейности като 
екологичен туризъм, хотелиерство, органично земеделие и животновъдство и др. Този баланс 
между опазването на природата, икономическия прогрес и социалното развитие на 
населението, представлява именно устойчивото развитие на района.  
 
Предвижда се след номиниране на територията за биосферен парк да продължи да се развива 
потенциалът за устойчиво развитие на района, основаващо се на богатото природно 
богатство и  развитие на екологосъобразни човешки дейности. Районът на резерват 
„Червената стена“ притежава голям потенциал и може да се използва като модел за 
устойчиво развитие  на територия от мрежата на биосферните резервати по програмата на 
ЮНЕСКО. 
 
Тази концепция ще бъде заложена в стратегическата рамкова програма за развитие на 
биосфения парк. Тя се предвижда да се създаде в рамките на проект „Привеждане на 
резерват „Червената стена“ в съответствие с изискванията за биосферни резервати и 
създаване на моделна територия за устойчиво развитие в Световната мрежа на 
биосферните резервати на ЮНЕСКО“. Проектът е подготвен от РИОСВ-Пловдив  и ще 
стартира през януари 2017 г., с финансовата подкрепа на ЮНЕСКО.  
В рамките на проекта се предвижда също така провеждане на широка кампания по 
популяризиране значението на биосферния парк, в т.ч. и популяризиране устойчивото 
развитие в този район („еко-район“). 
 
 
4.4. „Да има подходящи размери, за да изпълнява и трите функции на биосферните 
резервати“. 
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(Това се отнася, в по-практически план, до следното: (а) площта, която е необходима за изпълнение на 
дългосрочните консервационни цели на сърцевинната зона(и) и буферната зона(и); (б) наличието на територии, 
които са подходящи за работа с местните общности с цел тестване и демонстрация на практики по устойчиво 
ползване на природните ресурси). 
 

А) Сърцевинната зона на предлагания за биосферен парк „Черевната стена“ включва 
обявения според националното законодателство през 1962 г. резерват „Червената стена“. 
Сърцевинната зона е с площ 30 435,300 дка. Територията й е напълно достатъчна за 
дълготрайно опазване на консервационно значимите хабитати и видове.  Доказателство за 
това са последните проведени теренни проучвания и инвентаризация на флората и фауната 
на резервата (2014-2015) в рамките на разработване на Плана за управление на тази 
територия. Установено е, че на територията на резервата се съхраняват местообитания на 28 
вида от флората на резервата 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), според   Червената книга на Р България, том 1, Растения и гъби (2011). 

Балканските ендемити наброяват 45 вида, а българските ендемити – 12 вида. Следователно, 
ендемичният елемент в резервата включва 57 вида или 5.3% от висшата му флора. Ако към 
списъка бъдат добавени балканските субендемични видове, които са 47 (Bal-Anat, Ap-Bal, 
Bal-Dac, Carp-Bal и др.), то общия брой на ендемичните елементи става 104 или 9.6% от 
видовете в резервата. Терциерните реликти са 58 вида, а глациалните – 6 вида. 

В „Списък на редките, застрашени и ендемични растения от флората на Европа” (Lucas, 
1983) са 14 вида, срещащи се в резервата, като 8 вида са с категория „рядък вид” (R), 4 вида 
са с категория „почти застрашен” (nt) и 2 вида са с категория „уязвим вид” (VU). 

Защитените от Конвенцията за международна търговия със застрашени видове животни и 
растения (CITES, 1973) видове от резервата са 20 – всички представители на сем. Orchidaceae 
(Салепови) и един вид от сем. Amaryllidaceae (Кокичеви) – Galanthus elwesii (елвезиево 
кокиче). 

Предлаганата за буферна зона на биосферния резерват представлява защитена зона 
„Добростан“ от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.  Защитената зона на 
територията на община Асеновград е с площ 25387,99 ха. Освен, че представлява естествен 
буфер на сърцевинната зона, на територията й се опазват консервационно значими природни 
местообитания, представляващи и местообитания на редки животински видове, в т.ч птици.  

Описаното по-горе доказва, че сърцевинната и буферната зони на резервата практически 
изпълняват дългосрочните си консервационни цели, в резултат на което биоразнообразието 
съхранявано в сърцевинната и буферната зона на предлагания биосферен парк са с високо 
природозащитно значение, както на национално, така и на европейско и световно ниво. 

Б) Районът, обхващащ териториите в близост до сърцевинната зона на предлагания 
биосферен парк  се отличава с редица архитектурни, природни, културни и църковни обекти, 
които без съмнение са сред особено значимите културно-исторически паметници. Сред 
важните културни и образователни центрове в райна са Историческия и Палеонтологическия 
музей в Асеновград, училището „Св. Георги”, Бачковски манастир „Света Богородица“, 
основан през 1083 г - вторият по големина манастир в България и един от 3-те 
ставропигиални (другите два са Рилския и Троянския), Асенова крепост, скален феномен 
Белинташ, редица манастири и др.  
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Съчетанието на културно-историческите и природни дадености на територията на 
предлагания биосферен парк представляват добра възможност за отдих и туризъм на 
населението и може да се използват за демонстрация на редица устойчиви дейности като 
екологичен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство и др. практики по устойчиво ползване 
на природните ресурси.  
 
Предвижда след номиниране на територията за биосферен парк да продължи развитието на 
тези устойчиви природосъобразни дейности и да се повиши работата с местните общности, 
които до сега не били напълно запознати с ползите от биосферния парк.  Дейности по 
популяризиране на парка и ползите за местните общности  в рамките на проект 
„Привеждане на резерват „Червената стена“ в съответствие с изискванията за 
биосферни резервати и създаване на моделна територия за устойчиво развитие в 
Световната мрежа на биосферните резервати на ЮНЕСКО“, с финансовата подкрепа на 
ЮНЕСКО.  

 
 
4.5. Чрез подходящо зониране: 
„(а) законово определена сърцевинна зона или зони, предназначени за дългосрочно опазване 
съобразно консервационните цели на биосферния резерват и с достатъчна площ за постигане 
на тези цели“. 
(Опишете накратко сърцевинната зона(и), като посочите техния законов статут, площ и основни 
консервационни цели). 
 
Сърцевинната зона на предлагания биосферен резерват представлява съществуващият 
резерват „Червената стена“, обявен със Заповед №2631/21.04.1962 г. на Главно управление на 
горите с площ 2246,46 дка. 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.  
 
По-късно територията на резервата е увеличавана три пъти -  Заповед  №1555/21.05.1969 г. на 
Министерство на горите и горската промишленост – обща площ 5 703 дка, Заповед 
№176/09.03.1983 г. на Комитета по опазване на околната среда към Министерски съвет – 
обща площ 8 119 дка (ДВ бр.26/1983 г.) и Заповед №1050/17.12.1990 г. на Минестрество на 
околната среда и водите – обща площ 30 290 дка (ДВ бр.3/1991 г.).   
 
Понастоящем площта на резерват «Червената стена» е 30 435,300 дка – последна заповед 
№РД-363/28.06.2016 г. на Министъра на оклонта среда и водите за актуализация на площта. 
Сърцевинната зона попада в землищата на селата Бачково, Добростан и Орешец, общ. 
Асеновград и с. Борово, общ. Лъки, обл. Пловдив. На територията на резервата, който ще 
представлява сърцевинната зона на биосферния парк се съхраняват редица консервационно 
значимите хабитати и видове от национална и европейска значимст, което е потвърдено и от 
последните експертни  проучавания, извършени при разрботването на Плана за управление 
на резерват «Червената стена». Тези факти доказват, че територията на съществуващия 
резерват, представляващ ядровата зона на биосферния парк  е напълно достатъчна за 
осигуряване на дълготрайно опазване на консервационно значимите хабитати и видове. 
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„(б) буферна зона или зони, които са ясно определени и заобикалят или граничат със 
сърцевинната зона или зони, в които се допускат само дейности, съвместими с 
консервационните цели“. 
(Опишете накратко буферната зона(и), техният законов статут, площ и дейностите, които се или ще се 
изпълняват в тях). 
 

Територията на резерват „Червената стена“, представляващ сърцевинната зона на 
предлагания биосферен парк се обгражда от защитена зона BG 0002073 „Добростан“ - част от 
европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Зоната е обявена със Заповед № РД-
528/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите. Площта от община Асеновград, 
която попада в границите на защитената зона е 25387,99 ха. Територията на тази зона пряко 
граничи със сърцевинната зона (съществуващия резерват „Червената стена“). Тя има ясно 
определен законов статут, режими  граници.  Тя представлява естествен буфер на 
сърцевинната зона. На територията й се опазват консервационно значими природни 
местообитания, 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 резерват.  

Съгласно заповедта за обявяване на защитената зона в границите и се забранява: 

- Разораване на пасищата и привръщането им в обработваеми земи; 
- Използване на пестициди в пасища и ливади; 
- Изграждане на водноелектрически централи. 

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. В тази територия се развиват дейности насочени към устойчиво 
използване на природните ресурси - рибарство, биоземеделие и животновъдство, отглеждане 
на пчели и др. Бъдещи инвестиционни намерения за дейности в тази територия, се подлагат 
на оценка за съвместимост със защитената зона, съгласно Закона за биологичното 
разнообразие. Това изискване е наложено от националното законодателство с цел в тази зона 
да се провеждат само природосъобразни човешки дейности, съвместими с консервационните 
цели. Територията на защитена зона „Добростан“ изпълнява и в момента функцията на 
естествен буфер на резерват „Червената стена“.  

 
„(в) външна преходна зона, в която се популяризират и развиват практики по устойчиво 
управление на ресурсите“. 
(Севилската стратегия поставя специален акцент върху преходната зона, тъй като това е мястото, където трябва 
да се решат ключовите въпроси, свързани с околната среда и развитието на дадения район. Опишете накратко 
преходната зона(и), типовете въпроси, които трябва да се решават там в краткосрочен и дългосрочен план. 
Според Плана за действие от Мадрид, външната граница трябва да се определи чрез консултации със 
заинтересованите страни). 
 
Преходната зона на предлагания биосферен парк представлява цялата територия на община 
Асеновград. Отчитайки ползите за икономическото и социалното развитие на общината от 
биосферния парк, местната власт напълно подкрепя  идеята за обявяване на биосферен парк 
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„Червената стена“. След проведени консултации с местните общности е решено цялата площ 
на общината да се включи в границите на биосферния парк като преходна зона. Това е 
прието с Решение на Общински съвет – гр. Асеновград – № 484 от 06.07.2016 г.   
 
Номинирането на биосферен парк на територията на община Асеновград неминуемо води до 
необходимостта от промяна на стратегическите планови документи за бъдещото развитие на 
общината, а именно: насърчаване на устойчивото икономическо развитие на общината, 
основаващо се на чиста и съхранена природа; „съживяване“ на местния бизнес чрез 
въвличане на още по-голям брой местни хора, развиващи устйчиви, природосъобразни 
практики за земеделие, животновъдство, горско стопанство, екологичен туризъм, рибарство 
и др. В дългосрочен план, въвличането на нови местни хора развиващи устойчив 
природосъобразен бизснес ще доведе до разкриване на нови работни места и ще повиши 
доходите за местното население. Всички тези въпроси в крткосрочен и дългосрочен план 
подлежат на решаване. Предвижда се планирането на прироритетите за бъдещото развитие  
на района  да залегнат в „Рамкова програма за развитие на района“ , която ще се разроботи по  
проект „Привеждане на резерват „Червената стена“ в съответствие с изискванията за 
биосферни резервати и създаване на моделна територия за устойчиво развитие в 
Световната мрежа на биосферните резервати на ЮНЕСКО“, с финансовата подкрепа на 
ЮНЕСКО.  
 
 
(г) Моля дайте допълнителна информация относно взаимодействието между трите зони. 
 
Като цяло, предложеният биосферен резерват има голям потенциал да се превърне в добре 
функциониращ пост-Севилски биосферен резерват, който да подпомогне икономическото 
развитие на преходната зона, да насърчи културните дейности, да се фокусира върху 
природните красоти и да помогне на хората да осъзнаят важността на екосистемните услуги в 
района. Опазването на сърцевинната зона е ключово за района и това се разбира много добре 
от местните власти и населението. От друга страна, биосферният резерват може да бъде 
механизъм, чрез който местните хора да разберат, че устойчивото развитие е възможно и 
чрез който да се насърчи предприемачеството и съвместната работа на местните хора за 
благото на сърцевинната зона, но също и за тяхното собствено добро.  
 
Трите зони на предлагания биосферен резерват са тясно свързани и си взаимодействат. По-
долу са представени конкретни примери за взаимодействието между  зоните, като най-ясно 
това е изразено при развитие на туризма: 

- Най-посещаваните туристически маршрути в предлагания биосферен парк са 
съчетание от обекти на историческото и културното наследство в преходната и 
буферната зони и на природното богатство в сърцевинната зона. Типичен пример за 
това е изградената туристическа пътека: Бачковски манастир (преходната зона) – м. 
Клувията – Аязмото – скалния параклис (буферната зона) – резерват „Червената 
стена“ (сърцевинната зона). Многобройни са посетителите на тази и редица др. 
туристически пътеки, преминаващи през трите зони на предлагания биосферен парк.  

- Тази взаимна връзка между природните, културни и исторически обекти в 
трите  зони оказва голямо положително въздействие върху социално икономическото 
развитие на местното население. То се изразява в насърчаване на екосистемните 
услуги, което води  до разкриване на нови работни места и повишаване на приходите 
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за местното население – по-голям брой посетители на местните хотели и ресторанти, 
повече реализирани местни био продукти от развитото в района биоземеделие и 
животновъдство и т.н.   

- Това взаимно допълване на трите зони на парка води до популяризиране 
значението на община Асеновград като е екологично чиста и добре запазена 
територията. 

 
 
4.6. „Необходимо е да се предприемат организационни мерки за въвличането и осигуряване 
участието на съответните заинтересовани страни – публични власти, местни общности и 
частни интереси – в определянето и осъществяването на функциите на биосферния резерват“. 
 
4.6.1. Опишете мерките, които вече съществуват или са предвидени. 
(Опишете въвличането на публичните и/или частни заинтересовани страни в подкрепа на дейностите на 
биосферния резерват в сърцевинните, буферни и преходни зони (напр. постигнати споразумения, протоколи, 
писма за намерение, планове на защитени територии)). 
 
Инициативата за привеждане на съществуващия резерват „Червената стена“, към 
изискванията на Севилската стратегия произлезе от местните власти - Община Асеновград, 
на чиято територия се намира резерватът.  Ръководството на общината изрази пълна 
подкрепа на идеята за обявяване на биосферен парк, което декларира писмено чрез 
подписване на декларация, копие от която прилагаме. По-късно – през м. юни 2016 г. 
Общинският съвет – Асеновград прие официално решение, с което даде съгласие за 
присъединяване територията на общината към преходната зона на биосферен парк 
„Червената стена“ (Решение № 484 взето с протокол №14 от 06.07.2016 г., копие от което се 
прилага).  
 
Институцията, отговорна за стопанисване и управление на сърцевинната зона на биосферния 
парк – съществуващият резерват „Червената стена“ – РИОСВ-Пловдив на заседанието на 
националния комитет на ЮНЕСКО за България, проведено през м. март 2016 г. също 
декларира подкрепа и оказа експертна помощ при изготвяне на номинационния формуляр. 
РИОСВ-Пловдив е възложила разработване на План за управление на сърцевинната зона на 
предлагания биосферен парк, утвърден от МОСВ през 2015 г. В плана за управление е 
разписано, че резерватът и съседните му територии имат потенциал да отговорят на 
изискванията на Севилската стратегия.   
 
Предлаганият за биосферен парк „Червената стена“ получи подкрепа и от местните общности 
– местни неправителствени сдружения, частни лица, безнес сдружения. Техни представители 
взеха активно участие в поредица от работни срещи в Община Асеновград. На тези срещи 
бяха дискутирани най-важните въпроси касаещи биосферния парк – гранците му, начина за 
управлението му, въвличане на всички заинтересовани страни в процеса, ползите за местните 
общности и т.н. От проведените работни срещи има изготвени протоколи, копия от които се 
прилагат към формуляра.    
 
 
4.6.2. Извършвани ли са някакви оценки на културното или социално въздействие; 
използвани ли са други подобни механизми и насоки? 
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(напр. различни документи към Конвенцията за биологичното разнообразие: насоки за свободното, 
предварително и информирано съгласие; протоколи на био-културните общности и др. подобни) 
(Програмата „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО насърчава биосферните резервати да вземат предвид и да се 
съобразяват с местните и законови права и правила, чрез различни програми и механизми, в съгласие с 
Декларацията на Обединените нации за правата на местните народи, когато това е необходимо и уместно  
(http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf)).  
 

Оценка на културно-историческото наследство и въздействието му е направена в Плана за 
управление на сърцевинната зона, утвръден от МОСВ през 2015 г. Съгласно направената 
оценка, районът, обхващащ териториите в района на резерват „Червената стена” се отличава 
с редица архитектурни, природни, църковни обекти, които без съмнение са сред особено 
значимите културно-исторически паметници. 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. В Бачковския манастир са запазени и забележителни 
произведения на приложните изкуства – великолепни църковни утвари, обковки на 
ръкописни книги и други, част от които днес се съхраняват 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 резеравата 
и са обект на многобройни посещения от населението. 

- Манастир „Св. св. Кирик и Юлита и св.Параскева” - намира се на 3 км 
западно от Асеновград в местност, където археолозите локализират тракийско 
светилище. В днешния си вид комплексът включва съборната църква „Св. св. Кирик и 
Юлита и св. Параскева”, манастирски сгради, аязмо и параклис.  

- Мулдавски манастир - едни от най-добрите образци на възрожденското 
изкуство. Основан е по време на Втората българска държава, но през Османското 
владичество е разрушаван на три пъти. Възстановен е през 1836 г. Мястото е било 
тракийско светилище в древността.    

- Араповски манастир -  български православен манастир в Асеновградска 
духовна околия на Пловдивска епархия на Българската православна църква. 
Разположен е на около 8 km източно от Асеновград. Манастирът е възникнал до 
древно лековито аязмо (свещен извор) през 19 век.  

- Асеновата крепост - символ на Асеновград и региона на биосферния 
резерват. Най-ранните археологически находки датират от V-ІV в. пр. Хр., когато 
траките, оценили непристъпността на терена, построяват укрепление тук. Районът на 
крепостта е обитаван и през римската и ранновизантийската епоха.   Крепостта се 
намирала в богат земеделски район и постепенно се превърнала в негов център. 
Понастоящем крепостта е сред основните културно-исторически обекти в района, 
национален паметник на културата с изграден посетителски център на входа. 

- Белинташ - Скалният феномен „Белинташ” е древно праисторическо и 
тракийско светилище. Следите от човешка дейност около и в самите светилища дават 
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основание на учените да твърдят, че те са били използвани като култови места още от 
13-12 преди н.е. 

- Кръстова гора - притегателната сила на Кръстова гора се дължи на 
легендите и вярванията, с които е обвито мястото. Смята се за свещено и с лечебни 
сили и заради аязмото, чиито води са чудотворно лековити.   

- Исторически музей в Асеновград  има четири отдела: Археология, 
Етнография, История XV-XIX век и Нова и най-нова история.  

- Училище „Св. Георги” - Експозицията на Историческия музей, посветена 
на просветата и културата в Асеновград от края на XIX и началото на XX век е 
разположена в училището „Свети Георги“. То е първата, строена по план училищна 
сграда в града непосредствено преди Освобождението. 

- Палеонтологичен музей - Музеят е съставна част на Националния 
природонаучен музей при БАН. По своя обем това е най-голямата в България 
колекция от неогенски гръбначни животни. Научната колекция от късномиоценски 
бозайници наброява в момента над 25 000 образци от повече от 40 вида.  

Богатото културно – историческо наследство в буферната и преходната зони на предлагания 
биосферен 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 
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 биосферните резервати, заложена в Севилската стратегия от 1995 г. Предвижда се след 
номиниране на територията за биосферен парк тези възможности  ще се доразвият и  
изполват от местното население за повишаване на социално-икономическото развитие на 
района.  

 
 
4.7. Механизми за изпълнение: 
Има ли предложеният биосферен резерват: 
„(а) механизми за управление на човешките дейности и ползване на ресурси в буферната зона 
или зони“? 
(Ако да, опишете. Ако не, опишете какво се планира.) 
 

Защитена зона BG 0002073 „Добростан“ от мрежата „НАТУРА 2000“ представлява буферна 
зона на предлагания биосферен парк. Зоната е обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010 г. на 
министъра на околната среда и водите Тя има ясно определен законов статут, режими  
граници. Съгласно заповедта за обявяване на защитената зона в границите и се забранява: 

- Разораване на пасищата и привръщането им в обработваеми земи; 
- Използване на пестициди в пасища и ливади; 
- Изграждане на водноелектрически централи. 

В границите на защитена зона „Добростан“, представляваща буферна зона на биосферния 
парк се провеждат научни изследвания на екосистемите, флората и фауната и мониторинг на 
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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. В тази територия се развиват дейности насочени към устойчиво 
използване на природните ресурси - рибарство, биоземеделие и животновъдство, отглеждане 
на пчели и др.  
 
Бъдещи инвестиционни намерения за дейности в тази територия, се подлагат на оценка за 
съвместимост със защитената зона, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Това 
изискване е наложено от националното законодателство с цел в тази зона да се провеждат 
само природосъобразни човешки дейности, съвместими с консервационните цели.  По този 
начин, до настоящият момент може де са каже че се „управляват“ човешкте дейности в 
буферната зона. 
 
Предвижда се след номиниране на биосферния парк да се разработи рамкова програма за 
развитие на района, очертаваща визията на заинтересованите страни по отношение на 
бъдещото развитие на територията на биосферен парк „Червената стена“ и набелязани 
приоритети за развитие на региона – напр. екологичен туризъм, хотелиерство, органично 
земеделие и т.н.  Програмата за развитие на района ще се разработи през 2017 г. в рамките на 
проект „Привеждане на резерват „Червената стена“ в съответствие с изискванията за 
биосферни резервати и създаване на моделна територия за устойчиво развитие в 
Световната мрежа на биосферните резервати на ЮНЕСКО“, с финансовата подкрепа на 
ЮНЕСКО.  
 
 
 
„(б) политика или план за управление на района като биосферен резерват“? 
(Ако да, опишете. Ако не, посочете как ще бъде разработена такава политика или план, както и в каква времева 
рамка. Ако предложената територия съвпада с една или повече съществуващи защитени природни територии, 
опишете как планът за управление на предложения биосферен резерват ще бъде съобразен с плана за 
управление на защитените територии.) 
 
До настоящият момент е разработен План за управление само на сърцевинната зона на 
предлагания биосферен парк – съществуващият резерват „Червената стена“, съгласно 
националното законодателство. В плана е направена подробна характеристика на 
абиотичните и биотичните фактори в района на резервата и прилежащите територии. 
Резултатите от извършената инвентаризация на природните местообитани, екосистемите, 
флората и фауната, в т.ч. редките и консервационно значими видове и хабитати опазвани в 
сърцевинната зона са описани подробно в плана. Направено е подробно описание на 
прилежащите на сърцевинната зона територии - територията на община Асеновград, 
населението, културно-историческа и социална характеристика. В резултат на което са 
формирани изводите, че районът има потенциал да се развива като биосферен парк и следва 
да се предложи номинирането му за биосферен.  
Във връзка с горе описаното, може да се направи заключението, че Планът за управление на 
сърцевинната зона е съобразен изцяло с предлагания биосферен парк.  
 
 
„(в) определено управленско тяло или механизъм за изпълнение на въпросната политика или 
план“? 
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До настоящият момент все още не е създадено управленско тяло на биосферния парк.   
Сърцевинната зона на предлагания биосферен парк се стопанисва и управлява от РИОСВ-
Пловдив.  
 
Горските територи в буферната и преходната зони се стопанисват и управляват съгласно 
Закона за горите от Държавно горско стопанство-Асеновград и държавно ловно стопанство – 
Кормисош.   
 
Преходната зона, включваща населените места в община Асеновград се управлява съгласно 
Закона за устройство на територията и Общия устройствен план на общината.  
Предвижда се след номинирането на биосферния парк да се създаде Консултативен 
(Управителен) орган с участие на всички заинтересовани страни – местни общности, местни 
власти, бизнес сдружения и т.н.. Именно този управителен орган ще планира и координира 
дейностите по управление на биосферния парк от нов тип, съгласно изготвената рамкова 
програма за развитие на района. По този начин ще се осигури  гъвкаво и адаптивно 
управление на биосферния парк. Учредяването на  Консултативен (Управителен) орган на 
биосферния резерват е предвидено да се осъществи през 2017 г. в рамките на проект 
„Привеждане на резерват „Червената стена“ в съответствие с изискванията за 
биосферни резервати и създаване на моделна територия за устойчиво развитие в 
Световната мрежа на биосферните резервати на ЮНЕСКО“, с финансовата подкрепа на 
ЮНЕСКО. 
 
 
 
„(г) програми за изследвания, мониторинг, образование и обучение“? 
(Ако да, опишете. Ако не, опишете какво се планира.) 
  
Резерватът се характеризира с комплекс от уникални природни дадености (релеф, надморска 
височина, състав на основните скали, почвени и климатични условия), които определят 
богатството на флора, микота, фауна, приодни местообитания, представени със значително 
висок процент защитени, ендемични и реликтни видове. В резултат биоразнообразието на 
резервата е с високо природозащитно значение както на национално, така и на европейско и 
световно ниво. 

Това предоставя възможности за извършване на проучвания на консервационно значимите 
видове, развитие на редица образователни и научно изследователски програми като 
мониторинг на приоритетни видове и местообитания,  организиране на ученически, 
студентски и любителски експедиции с образователна цел, включване на любители в 
мониторинговите програми.  

През 2015 г. е утвърден План за управление на резерват „Червената стена“, съгласно 
националното законодателство, съгласно който като дългосрочни цели за развитие на 
резервата е посочено: 

- Насърчаване на научни изследвания с цел проучване и мониторнг на 
разпространението и състоянието на популациите на видовете, с акцент върху 
консервационно значимите, както и природните местообитания с приоритетно 
значение на национално и европейско ниво 
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- Създаване и поддържане на база данни за биологичното разнообразие в 
резервата; 

- Подобряване качеството на природозащитното образование и насърчаване 
на дейности, свързани с популяризиране на резервата като обект с изключително 
важно значение за опазване на биоразнообразието. 

В изпълнение на заложените в плана цели, в бъдеще ще продължат да се развиват и ще се 
увеличават програмите за мониторинг и научни изследвания, тъй като в резервата се 
съхраняват видове не само от национална, но е от европейска и световна значимост.  

Някои от консервационно значимите видове съхранявани в резервата са включени  в 
Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие –  Ursus arctos, 
Rupicapra rupicapra, Cypripedium calceolus,  Onosma rhodopaea, Adiantum capillus-veneris L. и 
др. За тези видове се извършва периодичен мониторинг експерти от РИОСВ-Пловдив и БАН. 
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Част 2: Описание 

 
6. Местоположение (координати и карти): 
 
6.1. Посочете стандартните географски координати на биосферния резерват (по WGS 84): 
 

Основни точки Ширина Дължина 
Най-централна точка 41.94269

 
24.96179

Най-северна точка 42.09384 25.05923
Най-южна точка 41.78773 25.08129
Най-западна точка 41.91308 24.65943
Най-източна точка 41.84388 25.14764

  
 
6.2. Приложете карта(и) върху топографски слой на точното местоположение и граници на 
трите зони на биосферния резерват. (Картата/ите трябва да се приложат на хартия и в 
електронен формат.) Към електронното копие трябва да се приложат базовите файлове (също 
и в системата WGS 84), използвани за проектирането на картата. 
Ако е възможно, приложете и линк към картата в Интернет (Google map, уеб-сайт и др.). 
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7. Площ (по картата): 
 
Обща площ (ха): 
 
 

 

Сухоземна Морска (ако е 
приложимо) 

Общо 

7.1. Площ на сърцевинната зона(и) 2246.643 ха  
 

……… ха 2246.643 ха  
 

7.2. Площ на буферната зона(и) 25387,99 ха ……… ха 25387,99 ха 

7.3. Площ на преходната зона(и) 37774,762 ха ……… ха 37774,762 ха 

ОБЩО: 65409,399 ха ……… ха 65409,399 ха 
 
 
7.4. Кратка обосновка на това зониране във връзка със съответните функции на биосферния 
резерват. Ако съществува и друг тип зониране, посочете как то ще се съвмести с 
изискванията на зонирането на биосферния резерват. 
(напр. ако съществуват национални критерии за дефиниране на територията или зоните, моля дайте кратка 
информация за тях.) 
 
Предлаганият биосферен резерват „Червената стена“ се състои от сърцевинна, буферна и 
преходна зона. Така предложеното зониране на БП в максимална степен изпълнява 
функциите на биосферните резервати заложени в  Нормативната рамка на световната мрежа 
от биосферни резервати (28 С/Резолюция 2.4 на Генералната конференция на UNESCO през 
ноември 1995г.), както следва: 

Сърцевинната зона на предлагания биосферен резерват представлява съществуващият 
резерват „Червената стена“, обявен със Заповед № 2631/21.04.1962 г. на Главно управление 
на горите. Понастоящем площта на резерват «Червената стена» е 30 435,300 дка – (последна 
заповед №РД-363/28.06.2016 г. на Министъра на оклонта среда и водите за актуализация на 
площта). Сърцевинната зона попада в землищата на селата Бачково, Добростан и Орешец, 
общ. Асеновград и с. Борово, общ. Лъки, обл. Пловдив. 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. На територията на резервата, който представлява 
сърцевинната зона на биосферния парк се съхраняват редица консервационно значимите 
хабитати и видове от национална и европейска значимст, което е потвърдено и от последните 
експертни  проучавания, извършени при разрботването на Плана за управление на резерват 
«Червената стена».  
 

Сърцевинната зона на предлагания биосферен резерват е изключителна държавна 
собственост според чл. 8 от Закона за защитените територии. Той представлява “образец“ от 
естествени екосистеми, включващи характерни и/или забележителни диви растителни и 
животински видове и местообитанията им. Територията се управлява с цел: запазване на 
естествения характер на екосистемите, научна и образователна дейност и/или екологичен 
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мониторинг, опазване на генетичните ресурси, запазване на естествени местообитания и на 
популациите на защитени редки, ендемични и реликтни видове, развитие на мрежа от 
представителни за България и Европа екосистеми и застрашени местообитания.  
 
Законовият режим на сърцевинната зона на предлагания биосферен резерват „Червената 
стена“ съгласно националното законодателство напълно отговаря на регламентираната със 
Сивилската стратегия консервационна функция на сърцевинната зона на биосферните 
резервати  и допринася за съхраняване и опазване на ландшафтите, екосистемите, видовете и 
генетичното разнообразие. 
 

Съгласно съответното национално законодателство – Законът за защитените територии, 
резерват „Червената стена“ попада в категорията с най-висока степен на защита и в него не се 
разрешават никакви човешки дейности с изключение на: 

- Охрана 

- Посещения с научна цел 

- Преминаване на хора по маркираните пешеходни пътеки, включително с 
образователни цели 

- Събиране на семена, диви растения и животни с научна цел или за тяхното 
възстановяване на други места в количества, по начини  време, изключващи 
нарушаването на екосистемите 

- Гасене на пожари и санитарни дейности в горите, засегнати от природни бедствия и 
каламитети. 

Буферната зона на предлагания биосферен резерват „Червената стена“ 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 Асеновград, която попада в границите на 
защитената зона е 25387,99 ха. Територията на тази зона пряко граничи със сърцевинната 
зона (съществуващия резерват „Червената стена“). Тя има ясно определен законов статут, 
режими  граници.  Тя представлява естествен буфер на сърцевинната зона. На територията й 
се опазват консервационно значими природни местообитания, 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 резерват.  

Съгласно заповедта за обявяване на защитената зона в границите и се забранява: 

- Разораване на пасищата и привръщането им в обработваеми земи; 
- Използване на пестициди в пасища и ливади; 
- Изграждане на водноелектрически централи. 

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. В тази територия се развиват дейности насочени към устойчиво 
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използване на природните ресурси - рибарство, биоземеделие и животновъдство, отглеждане 
на пчели и др. Бъдещи инвестиционни намерения за дейности в тази територия, се подлагат 
на оценка за съвместимост със защитената зона, съгласно Закона за биологичното 
разнообразие. Това изискване е наложено от националното законодателство с цел в тази зона 
да се провеждат само природосъобразни човешки дейности, съвместими с консервационните 
цели. Защитена зона „Добростан“ представлява естествен буфер на резерват „Червената 
стена“ и напълно изпълнява регламентираните със Сивилската стратегия функции на 
буферните зони.  
 
Преходната зона на предлагания биосферен резерват представлява цялата останала  
територия на община Асеновград, обграждаща буферната зона. Площта на преходната зона е 
37774,762 ха. В тази зона са разположени всички населени места в общината. Тук се 
извършват различни икономически дейности, селскостопански дейности – живновъдство, 
земеделие, и други многообразни форми на използване на природните ресурси. Преходната 
зона се развива съгасно Общия устройствен план на общината, който в момента е в процес на 
изготвяне. Това е много благоприятен етап от устройственото планиране на територията на 
община Асеновград, защото предвижданията на ОУП ще се съобразят със зонирането и 
функциите на предлагания биосферен резерват, попадащ изцяло на територията на общината.  
Именно чрез този стратегически планов документ ще се насърчи устойчивото икономическо 
развитие на общината, основаващо се на чиста и съхранена природа; „съживяване“ на 
местния бизнес чрез въвличане на още по-голям брой местни хора, развиващи устйчиви, 
природосъобразни практики за земеделие, животновъдство, горско стопанство, екологичен 
туризъм, рибарство и др. По този начин преходната зона ще се развива в съответствие с 
принципите на Сивилската стратегия и ще изпълнява функциите за устойчиво икономическо 
и човешко развитие, запазвайки културната идентичност и природните дадености на 
територията.  
 
 
 
8. Биогеографски район: 
[Посочете общоприетото наименование на биогеографския район, в който се намира предложеният биосферен 
резерват.] 
(Терминът „голям биогеографски район“ не е стриктно дефиниран, но би било полезно да реферирате към 
класификационната система на Удварди (http://www.unep-wcmc.org/unvardys-biogeographical-provinces-
1975_745.html)). 
 
Територията на България е част от Европейско-Западносибирската биогеографска област на 
Палеарктичното царство и е разположена в биома на широколистните и смесените гори на 
умерените ширини в северното полукълбо. Територията на предлагания биосферен парк 
„Червената стена“ попада в два биогеографски района:  Планински биогеографски район, 
Рило-Родопски подрайон – част от сърцевинната и буферната зона и Среднобългарски район, 
подрайон на Горнотракийската низина – тук се включват по-ниските части от сърцевинната, 
буферната и голяма част от преходната зона, обхващаща равнините населени места от 
територията на община Асеновград.  
 
 
9. Земеползване: 
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9.1. Исторически преглед: 
(Ако имате информация, дайте кратко резюме на миналите ползвания (в исторически план) на земята и 
ресурсите, както и ландшафтната динамика на всяка от зоните на предложения биосферен резерват). 
 

Сърцевинната зона на предлагания биосферен резерват е обявена за резерват съгласно 
националното законодателство през 1962 г. До тогава там местното население от селата 
Бачково и Добростан е развивало земеделие,  животновъдство, лов, риболов и др. ползвания 
на природните ресурси. От обявяване на територията за  резерват, в сърцевинната зона не се 
допускат стопански дейности и не се осъществява ползване на природните ресурси.  
Сърцевинната зона представлява “образец“ от естествени екосистеми, включващи 
характерни и/или забележителни диви растителни 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 местообитания и на популациите на защитени редки, 
ендемични и реликтни видове, развитие на мрежа от представителни за България и Европа 
екосистеми и застрашени местообитания. 

В района на община Асеновград, в която попада цялата територия на предлагания биосферен 
парк, лозарството заема, както и през епохата на Възраждането, първостепенно място в 
поминъка на града. Оформят се отделни крупни производители на грозде, на вино, ракия и 
оцет. Също така се осъществява преработка на редица селскостопански суровини: има добра 
мелничарска база, спиртоварни, пивоварни, работилници за обработване на животински и 
други материали. В околните села добре е развито и тютюнопроизводството. Градът е един 
от лозаро-винарските центрове в страната. Тук са били отглеждани повече от 50 000 дка лозя 
и са се произвеждали над 40 000 хектолитра вина. 

През първото десетилетие на ХХ в. се откриват спиртна фабрика, фабрика за точене на 
коприна, за производство на хартия и др.  

През 1902-1903 г. болест по лозята поразява голяма част от масивите. За 3-4 години 
филоксерата унищожава повече от 1/3 от лозовите насаждения. От първостепенен отрасъл в 
икономиката, лозарството отстъпва мястото си, макар и за кратко време, на бубарството. 
Местните бубопроизводители установяват и поддържат редовни връзки с известни търговски 
къщи в чужбина, които ги снабдяват с бубено семе. Отваря врати и копринена фабрика 
„Свила” (1892 г.).  

В началото на второто десетилетие производството на пашкули рязко спада, а тютюневата 
култура се утвърждава като решаваща в стопанския живот на Асеновград и селата от 
околията. Освободените от лозовите насаждения площи се засяват с тютюн и градът става 
един от големите центрове в България на неговото отглеждане и преработка. 

В района се отглеждат и други селскостопански култури, като жито и ориз. В града са налице 
и условия за преработка на редица селскостопански суровини: има добра мелничарска база, 
спиртоварни, пивоварни, работилници за обработване на животински и други материали. 
Индустрията в града излиза от манифактурния си стадий. Натрупването на капитали през 80-
те и 90-те години спомагат част от старите занаятчийски работилници да се превърнат във 
фабрични предприятия. Откриват се и нови фабрики. Между тях са тази за изкуствени цветя, 
содо-лимонената фабрика, за сапун в с. Червен на братя Добрикови и др. 
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Дърводобивът също е сред дейностите в региона, но основен поминък е земеделието и 
занаятчийството. 

Селскостопанският фонд в община Асеновград обхваща 271 698 дка, от които 219 620 дка са 
обработваеми. Селското стопанство е добре развито. Отглеждат се предимно житни култури, 
зеленчуци, трайни насаждения – лозя и овощни градини. Подходящите почвено-климатични 
условия са добра предпоставка за развитието на зеленчукопроизводството, лозарството и 
винопроизводството. 

Земеделието в региона на Асеновград –части от буферната и цялата преходна зони на 
предлагания биосферен парк се отличава със създаването и отглеждането на лозя, зеленчуци, 
зърнени храни и технически култури. Успоредно с производството им се извършва и 
допълнителна обработка, т.е. създава се вино, мелнично, тютюно и консервно производство. 
От техническите култури се отглеждат тютюн, слънчоглед и фъстъци. Най-голям дял от 
производството на зеленчуци заема отглеждането на пипер, домати и корнишони, но поради 
затруднения в реализацията ежегодно намаляват засетите площи. За лични нужди се 
отглеждат и други култури. Към настоящия момент в преходната зона се отглеждат главно 
пшеница (около 62500 дка), ечемик (около 1200 дка), слънчоглед (около 22000 дка), тютюн 
(2000 dka). От трайните насаждения са застъпени череши, праскови, ябълки, вишни, дюли, 
бадеми и орехи. Новосъздадени насаждения има от череши – 61 дка, малини – 15 дка, 
праскови – 42 дка, кайсии – 3 дка, вишни – 6 дка, винени лозя – 55.5 дка и десертни лозя – 7.5 
дка. На територията на общината работят 9 кооперации, 5 сдружения и много частни 
стопанства. 

През годините от есенните култури намалява производството на зимната маслодайна рапица, 
а се увеличава добива на ръжта. Пшеницата и ечемика запазват обема си на производство. 
Най-голямо увеличение има маслодайния слънчоглед, докато рязко намаляват всички видове 
зеленчуци, царевицата и картофите, също така и тютюна. 

В региона се отглеждат крави, кози, овце, свине, птици и впрегатни животни. Има две 
кравеферми с около 700 крави и 600 телета – частна в Асеновград и кооперативна в с. 
Избегли, има и птицеферма с около 200 000 птици, като в селата има още няколко. 
Останалите животни се отглеждат от частни стопани. Има изградени четири мандри за 
преработка на мляко. 
В община Лъки, в която попада село Борино, включено в сърцевинната зона на предлагания 
биосферен парк развитието на съвременното селско стопанство е затруднено, поради 
следните фактори: 

 разпокъсана, маломерна и ниско плодородна земя; 
 ниски добиви от основните култури, вследствие на ограничена 

квалификация на трудовия ресурс и липса на нови технологии; 
 липса на средства за развитие и гаранции за кредитиране; 
 трудно реализиране на продукцията; 
 разпокъсано животновъдство без реални стокови производители; 
 ниско продуктивни пасища и ливади; 
 липса на фуражно производство; 
 основен поминък за жителите на община Лъки е производството на картофи 

и отглеждането на говеда, по-малко овце и кози. 
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На територията на община Лъки най-голям процент обработваема земя се заема от картофи, 
по-малко от фасул. За голяма част от местното население произвежданата продукция служи 
за задоволяване на личните потребности на семействата. Малка част от продукцията е обект 
на търговия. Състоянието на животновъдството не прави изключение от очертаващите се 
проблеми в страната. По традиция в региона се отглеждат говеда, овце, и по-малко кози . 
Ограничен е броят на зайците и свинете. 

Говедовъдство: Отглежда се предимно българско родопско говедо, което е 
изключително добре приспособено към агроекологичните условия на Родопите и най-
високопродуктивна порода, особено на фона на ниското ниво на хранене и гледане. В 
община Лъки е регистриран млекосъбирателен пункт в с. Дряново. 

Овцевъдство: Малко домакинства отглеждат овце, поради трудната реализация на 
произвежданата продукция. 

Козевъдство: Малко домакинства отглеждат кози. 
Пчеларство: Сформирано е пчеларско дружество – гр. Лъки, в което членуват 25 

пчелари, поддържащи – 291 пчелни семейства. Проблем на пчеларството е слабият пласмент 
на пчелния мед и големите щети, нанасяни от мечките. За изграждане на съвременна база за 
развитие на пчеларството е необходима по-добра информираност на пчеларите за 
възможности за кредитиране на дейността им. 

Рибовъдство: Функционират два рибарника за пъстърва към с. Дряново и с. Здравец, 
но е затруднена реализацията на продукцията. 
 
 
9.2. Кои са основните ползватели на биосферния резерват? (за всяка зона, и кои са основните 
ресурси, които се ползват). Ако е приложимо, опишете степента на участие на местните хора, 
като вземете предвид  Декларацията на Обединените нации за правата на местните народи  
(http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf)). 
 

Съгласно Закона за защитените територии, в  сърцевинната зона на предлагания биосферен 
резерват (съществуващият „строг“ резерват „Червената стена“), не се допускат човешки 
дейности. Съгласно националното законодателство (Закон за защитените територии), ловът, 
риболовът и събирането на природни продукти са строго забранени на територията на 
резерват „Червената стена” – сърцевинната зона на предлагания биосферен парк. Ядровата 
зона е изключителна държавна собственост. На територията й се забраняват всякакви 
дейности, с изключение на охрана, посещения с научна цел, преминаването на хора по 
маркирани пътеки, включително с образователна цел, събиране на семенен материал, диви 
растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, 
начини и време, изключващи нарушения в екосистемите,  потушаване на пожари и санитарни 
мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети. 
Посещенията в сърцевинната зона се осъществяват след съгласуване с министъра на 
околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица.  

Санитарните дейности в горите в случаи на природни бедствия и каламитети се одобряват от 
Министъра на околната среда и водите след получаване на положително становище от 
Българската академия на науките. Посещенията с научна цел, както и дейностиет по 
събиране на семена, диви растения и животни с научна цел или тяхното възстановяване на 
други места също се съгласуват с МОСВ. 
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В буферната зона на предлагания биосферен резерват – защитена зона BG 0002073 
„Добростан“  обявена, според Закона за биологичното разнообразие собствеността на земята 
не се променя. Земята и природните ресурси се ползват от собствениците или ползвателите 
си – местното население. В тази територия се развиват дейности насочени към устойчиво 
използване на природните ресурси - рибарство, биоземеделие и животновъдство, отглеждане 
на пчели, паша, сенокос, събиране на билки, диворастящи горски плодове, гъби и др. 
Събирането на гъби, билки и горски плодове е само за нуждите на местното население. 

Горските ресурси се стопанисват от Държавно горско стопанство – гр. Асеновград. 
Ползването на горските ресурси се осъществява съгласно Горскостопански план за период от 
10 години. Този план е съобразен с предмета и целите на опазване на защитените територии и 
защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 и е съгласуван от министерство на околната 
среда и водите. 

На територията на буферната зона има голямо разнообразие от ловни ресурси - благороден 
елен, елен лопатар, сърна, дива свиня, муфлон, дива коза, глухар и мечка, вълк, дива котка, 
лисица, бялка.  Богатството на дивата фауна е предпоставка за развитие на лова. Но 
ловуването е строго регламентирано. В ловностопанско отношение територията на 
буферната зона се стопанисва от  Държавно ловно стопанство „Кормисош“, което има 
съгласуван ловностопански план, провежда непрекъсната таксация и ловуването е строго 
регламентирано.   

Реките, преминаващи през буферната зона, се използват за енергопроизводство, 
водоснабдяване и напояване на територии и населени места. Риболовът се осъществява 
основно по река Чая, както и по по-големите притоци. Ежегодно със Заповед на Агенцията 
по рибарство и аквакултури се забранява риболова по река Сушица.  
В зоната се развива екотуризъм, тъй като там има редица културно-исторически обекти и 
туристически пътеки, част от които преминават и през сърцевинната зона.  
 
В преходната зона природните ресурси се използват от населението на община Асеновград. 
Земята се използва за отглежане на различни селскостопански кулутури от собствениците 
или ползвателите й. Пасищата се използват за паша на домашни животни. Тук се развиват 
разнообразин икономически дейности, свързани с природните ресурси, напр. успоредно с 
производството им се извършва и допълнителна обработка, т.е. създава се вино, мелнично, 
тютюно и консервират се произведените плодове и зеленчуци и т.н. Ползването на ресурсите 
в преходната зона и развитието й се осъществява съгасно предвижданията на Общия 
устройствен план на общината. 

На територията на цялата община Асеновград, в която попадат и трите зони на предлагания 
биосферен парк се развива туризмът. За тази цел Общината има приети Стратегически план 
за развитие на културния туризъм 2010-2020 г., Стратегия за развитие на туризма 2006-2016 
г. и Програма за развитие на туризма в Община Асеновград за 2013 г. Всички те са насочени 
към подобряване на условията за провеждане на туристическа дейност и превръщането му в 
един от водещите отрасли за района, развитие на туристическата инфраструктура и 
повишаване на информираността на населението. 
 
 
9.3. Какви са правилата (вкл. законови и традиционни) за земеползване във и достъп до всяка 
от зоните на биосферния резерват? 
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В сърцевинната зона на предлагания биосферен резеват, съгасно националното 
законодателство не се допуска ползване на земята. В зоната се забраняват всякакви дейности, 
с изключение на охрана, посещения с научна цел, преминаването на хора по маркирани 
пътеки, събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел,  потушаване 
на пожари. В зоната се забранява сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, както и 
късането или изкореняването на растенията или на част 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, лова и риболова. 
В буферната зона, съгласно националното законодателство няма ограничения за достъп, 
земята се ползва от собствениците или ползвателите й. Бъдещи инвестиционни намерения за 
земеползване в тази територия, се подлагат на оценка за съвместимост със защитената зона, 
съгласно Закона за биологичното разнообразие. Това изискване е наложено от националното 
законодателство с цел в тази зона да се провеждат само природосъобразни човешки 
дейности, съвместими с консервационните цели. 
В преходната зона няма ограничения за достъп и за ползване на земята. Земята се ползва от 
собствениците или ползвателите й, съгласно разпоредбите на националното и европейско 
законодателство, които уреждат режимите на ползване на територията. Земеползването, 
както и ползването на природните ресурси и икономическите дейности  се осъществява в 
съответствие с предвижданията на Общия устройствен план на община Асеновград,  
Регионален план за развитие на Южен Централен район, Общински план за развитие на 
община Асеновград и др.  

Всички инвестиционни намерения, планове, програми и проекти в буферната и преходната 
зони подлежат на съответните оценки, предвиждани от Закона за опазване на околната среда 
и Закона за опазване на биологичното разнообразие, включително оценката за съвместимост 
с целите и задачите на природозащитата в зоните по НАТУРА 2000. 
 
 
9.4. Опишете различните нива на достъп до и контрол върху ресурсите на мъжете и жените? 
(Ползват ли мъжете и жените едни и същи ресурси по различен начин (напр. за осигуряване на прехрана, с 
пазарни цели, по религиозни/ритуални причини) или ползват различни ресурси?) 

 
На територията на предлагания биосферен парк не съществуват разлики в ползването и 
достъпа до ресурсите за мъжете и жените. Мъжете и жените може да ползват едни и същи 
ресурси, съобразявайки се с ограничения в ползването и достъпа до тях, регламентирани за 
всяка от зоните според националното законодателство. 
 
 
10. Демографско положение в биосферния резерват: 
[Приблизителен брой хора, живеещи в предложения биосферен резерват] 
 
      

 Постоянно Сезонно 

10.1. Сърцевинна зона(и) 0 0 

10.2. Буферна зона(и) 380 600 
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10.3. Преходна зона(и) 60300 72200 

Общо: 60680 72800 
 
 
10.4. Кратко описание на местните общности, живеещи във или в близост до предложения 
биосферен резерват. 
(Посочете етническия произход и състав, малцинства и пр., главни икономически дейности (напр. земеделие, 
животновъдство) и местоположението на зоните с концентрация на подобни дейности, като реферирате към 
картата (т. 6.2)). 

 

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.   

Етническата принадлежност на хората е друга важна характеристика на населението, защото 
влияе както върху възпроизводството, така и върху трудовата активност и общественото 
поведение. Етническата група представлява общност от лица, близки по произход, бит, 
култура и език. Най-голямата етническа група в община Асеновград е българската етническа 
група, състояща се от 45 242 души, следва я турската с – 11 826 души и ромската с 633 души. 

Местните общности живеещи в района на биосферния резерват се занимават със селско 
стопанство - земеделие и животновъдство (основно в преходната и част от буферната зона). 
Отглеждат се предимно житни култури, зеленчуци, трайни насаждения – лозя и овощни 
градини. В района са развити  зеленчукопроизводството, лозарството и винопроизводството. 
Успоредно с производството им се извършва и допълнителна обработка, т.е. създава се вино, 
мелнично, тютюно и консервно производство. От техническите култури се отглеждат тютюн, 
слънчоглед и фъстъци. Най-голям дял от производството на зеленчуци заема отглеждането на 
пипер, домати и корнишони. Земеделието е развито главно в преходната зона на предлагания 
биосфелен резерват. В региона се отглеждат крави, кози, овце, свине, птици и впрегатни 
животни. Има две кравеферми с около 700 крави и 600 телета – частна в Асеновград и 
кооперативна в с. Избегли, има и птицеферма с около 200 000 птици, като в селата има още 
няколко. Останалите животни се отглеждат от частни стопани. Има изградени четири мандри 
за преработка на мляко. 

Богатото природно и културно-историческо богатство в района е предпоставка и за развитие 
на  туризъм -  дребен и среден семеен бизнес – семейни хотели, къщи за гости, семейни 
ресторанти, търговия със сувенири, предлагане на пчелни продукти, билки, подправки. През 
последните години тези дейности имат принос в общия поминък на населението от района. 

През последните години местното население насочва усилията си към изграждане на 
съвременна база за настаняване на гости и туристи. Съществуват категоризирани 
туристически обекти, напр. в с. Борово, с. Дряново, с. Здравец, с. Манастир и гр. Лъки. 
Заведения за хранене, регистрирани по Закона за туризъм, отворени са редица семейни къщи. 

В общините се работи върху изграждането на необходимата инфраструктура и цялостен 
туристически пакет от услуги и предлагане на добре изградени и функциониращи места за 
подслон, съчетани предлагане на местна кухня. 
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Търговските услуги са локализирани около най-посещаваните места в района –
съществуващия резерват Червената стена (сърцевинната зона на предлагания биосферен 
парк), Бачковски манастир, Асеновата крепост. Предлагат се сувенири, традиционни глинени 
и медни съдове, а също и домашно приготвени сладка, сушени билки и подправки.  

В общината преобладават предимно малки и микро предприятия и фирми, които заедно 
представляват 99.24 на сто от всички регистрирани предприятия. Най-голям е броят на 
фирмите, които са ангажирани с търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, следвани от 
преработващата промишленост, хотелиерството и ресторантьорството. Добре са представени 
още: строителството, транспорта, складирането и пощите, както и професионалните дейности 
и научните изследвания. 
 
 
10.5. Наименование(я) на основните населени места в рамките на и в близост до предложения 
биосферен резерват, с референция към картата (т. 6.2.). 
 
В границите на предлагания биосферен парк попадат следните населени места:  
Град Асеновград,  село Бачково, село Бор, село Боянци, село Врата, село Горнослав, село 
Добростан, село Долнослав, село Жълт Камък, село Златовръх, село Избеглии, село 
Изворово, село Козаново, село Конуш,  село Косово,  село Леново,  село Лясково,  село 
Мостово,  село Мулдава, село Нареченски Бани, село Новаково, село Нови Извор, село 
Орешец, село Патриарх Евтимово, село Сини Връх , село Стоево, село Тополово , село Три 
Могили,  село Узуново,  село Червен. 
 
В близост до населените места в община Асеновград – на 20 км. от гр. Асеновград се намира 
областния град – Пловдив – втория по големина в България град. Също така в близост до 
биосферния резерват се намират други общини като Първомай, Садово, Раковски и др. 
 
 
10.6. Културна значимост: 
(Опишете накратко значимостта на предложения биосферен резерват по отношение на минали и настоящи 
културни ценности (религиозни, исторически, политически, социани, етнически) и други, по възможност с 
разграничение между материалното и нематериално културно наследство (вж Конвенцията на ЮНЕСКО за 
опазване на световното природно и културно наследство от 1972 г. и Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на 
нематериалното културно наследство от 2003 г. (http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  и http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

 

Районът, обхващащ териториите в района на предлагания биосферен резерват „Червената 
стена” се населява от най-древни времена и притежава богато културно-историческо 
наследство. По северните склонове на Родопите са открити 13 праисторически селищни 
могили.  Районът на Асеновград се отличава с редица архитектурни, природни, църковни 
обекти, които без съмнение са сред особено значимите културно-исторически паметници. 
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. В Бачковския манастир са запазени и забележителни 
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произведения на приложните изкуства – великолепни църковни утвари, обковки на 
ръкописни книги и други, част от които днес се съхраняват 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 резеравата 
и са обект на многобройни посещения от населението. 

- Манастир „Св. св. Кирик и Юлита и св.Параскева” - намира се на 3 km 
западно от Асеновград в местност, където археолозите локализират тракийско 
светилище. В днешния си вид комплексът включва съборната църква „Св. св. Кирик и 
Юлита и св. Параскева”, манастирски сгради, аязмо и параклис.  

- Мулдавски манастир - едни от най-добрите образци на възрожденското 
изкуство. Основан е по време на Втората българска държава, но през Османското 
владичество е разрушаван на три пъти. Възстановен е през 1836 г. Мястото е било 
тракийско светилище в древността.    

- Араповски манастир -  български православен манастир в Асеновградска 
духовна околия на Пловдивска епархия на Българската православна църква. 
Разположен е на около 8 km източно от Асеновград. Манастирът е възникнал до 
древно лековито аязмо (свещен извор) през 19 век.  

- Асеновата крепост - символ на Асеновград и региона на биосферния 
резерват. Най-ранните археологически находки датират от V-ІV в. пр. Хр., когато 
траките, оценили непристъпността на терена, построяват укрепление тук. Районът на 
крепостта е обитаван и през римската и ранновизантийската епоха.   Крепостта се 
намирала в богат земеделски район и постепенно се превърнала в негов център. 
Понастоящем крепостта е сред основните културно-исторически обекти в района, 
национален паметник на културата с изграден посетителски център на входа. 

- Белинташ - Скалният феномен „Белинташ” е древно праисторическо и 
тракийско светилище. Следите от човешка дейност около и в самите светилища дават 
основание на учените да твърдят, че те са били използвани като култови места още от 
13-12 преди н.е. 

- Кръстова гора - притегателната сила на Кръстова гора се дължи на 
легендите и вярванията, с които е обвито мястото. Смята се за свещено и с лечебни 
сили и заради аязмото, чиито води са чудотворно лековити.   

- Исторически музей в Асеновград  има четири отдела: Археология, 
Етнография, История XV-XIX век и Нова и най-нова история.  

- Училище „Св. Георги” - Експозицията на Историческия музей, посветена 
на просветата и културата в Асеновград от края на XIX и началото на XX век е 
разположена в училището „Свети Георги“. То е първата, строена по план училищна 
сграда в града непосредствено преди Освобождението. 

- Палеонтологичен музей - Музеят е съставна част на Националния 
природонаучен музей при БАН. По своя обем това е най-голямата в България 
колекция от неогенски гръбначни животни. Научната колекция от късномиоценски 
бозайници наброява в момента над 25 000 образци от повече от 40 вида.  
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Богатото културно – историческо наследство в буферната и преходната зони на предлагания 
биосферен 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 
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 биосферните резервати, заложена в Севилската стратегия от 1995 г. Предвижда се след 
номиниране на територията за биосферен парк тези възможности  ще се доразвият и  
изполват от местното население за повишаване на социално-икономическото развитие на 
района.  
 
 
10.7. Уточнете броя на писмени и говорими езици (вкл. етнически, малцинствени и 
застрашени от изчезване езици) в рамките на биосферния резерват. 
(Можете да реферирате към Атласът на застрашените езици на ЮНЕСКО 
(http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/index.php). 
 
Официалният писмен и говорим език  на населението в района на предлагания биосферен 
парк е българският език. Освен това местните общности от турски и ромски произход 
използват говоримо турски  и ромски език.   
 
 
11. Биофизични характеристики: 
 
11.1. Общо описание на характеристиките на обекта и топографията на района: 
(Опишете накратко основните топографски особености (влажни зони, блата, планински вериги, дюни и др.), 
които най-вече характеризират ландшафта на района). 

 

Топографските характеристики в района на предлагания биосферен резерват се основават на 
влиянието и взаимовръзката между комплекс от фактори, каквито са географската ширина и 
дължина (широчиннозонален и меридионалносекторен фактор), влиянието на надморската 
височина (височинен фактор), скалният строеж (азонален фактор), климат, води, почви, 
растителност, флора, фауна и не на последно място, особено в нашето съвремие – човешкият 
фактор. 
 
Класификационната ландшафтна система на България включва 78 групи ландшафти, 
обединени в 30 подтипа, 13 типа и 4 класа. Ландшафтните области се определят по 
преобладаващите класове ландшафти, а подобластите – предимно по типове или подтипове 
ладдшафти (География на България. Физическа география, 1997). 

Резерватът се намира в Южнобългарската планинско-котловинна област и в Западнородопска 
подобласт. В територията му попадат следните класификационни единици: 
 Ландшафти на среднопланинските широколистни гори върху магмени и 

метаморфни скали; 
 Ландшафти на среднопланинските широколистни гори върху варовикови 

скали; 
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 Ландшафти на среднопланинските иглолистно-широколистни гори върху 
масивни магмени и метаморфни скали; 

 Ландшафти на среднопланинските иглолистно-широколистни гори върху 
варовикови скали; 

 Ландшафти на високопланинските иглолистни гори върху мрамори; 
 Ландшафти на високопланинските ливади; 
 Ландшафти на планинските скали и сипей в структурно-ерозионен релеф 

върху гранити и гнайси; 
 Ландшафти на планинските скали и сипей в структурно-ерозионен релеф 

върху мрамори. 
 
С голямо естетическо въздействие са както горските ландшафти, така и тези на планинските 
скали в сърцевинната зона, придаващи емблематична стойност на предлагания биосферен 
парк, неслучайно наречен „Червената стена“. Смесените иглолистно-широколистни гори с 
богатото си видово разнообразие, черборовите гори, оформящи природното местообитание 
9530 Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор и разположените 
мозайчно ливади допълват разнообразието от типове ландшафти. 

 
 
11.2. Надморска височина: 
 
11.2.1. Най-висока точка над морското равнище: 1575,8 м 
 
11.2.2. Най-ниска точка над морското равнище:  161 м 
 
11.2.3. За крайбрежни/морски райони, максимална дълбочина под морското равнище: …м 
 
 
11.3. Климат:  
(Опишете накратко климата на района, можете да ползвате класификацията на климата по региони на Кьопен 
както е предложено от WMO (http://www.wmo.int/pages/themes/climate/understanding_climate.php)).  
  

България се намира на границата между умерената и средиземноморската климатична 
област. В северната част климатът е умереноконтинентален, с четири ясно изразени сезона, 
докато на юг има средиземноморско климатично влияние.   

Природо-географското разположение на община Асеновград, на чиято територия попада 
предлагания биосферен парк обуславя нейния климат. Територията на „Червената стена“ не е 
еднородна по отношение на климата – в равнинните части той е преходноконтинентален, а 
във високите части – планински. 

Преходно-континенталната област обхваща територията на населените места от преходната 
зона на биосферния парк. Тя се отличава  с чувствително по-мека зима. Средната януарска 
температура е около 0оС. Характерни са честите затопляния под влияние на 
средиземноморските циклони. Снежната покривка се задържа за кратко време – средно 30 
дни за година.  
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По-високите части от предлагания биосферен парк попадат в планинския климатичен район.  
Средната температура на най-студения месец януари е около 22-23оС под нулата. 
Отрицателните температури и повишеното количество зимни валежи обуславят устойчивата 
снежна покривка, която се задържа около 80-100 дни в по-ниските части и от 200-250 дни във 
високите части. Средната височина на снежната покривка достига 1,0-1,60 м. Количеството 
на зимните валежи  е от 150-2280 мм. Промените в планинския район на биосферния парк – 
сърцевинната и част от буферната зони се отличават с голяма облачност и мъгли в сравнение 
с низината. Количеството на пролетните валежи е от 120 до 300 мм. Лятото в планинската 
част на парка е късо и хладно. Средната юлска температура не надвишава 13-14оС на 1500 м. 
надм.в. 

Използваните данни са предоставени от Националния институт по метеорология и 
хидрология. 
 
 
11.3.1. Средна температура на най-топлия месец: 23°С 
 
11.3.2. Средна температура на най-студения месец: 0 °С 
 
Температура на въздуха 

Различава се в отделните части на Родопите и е белег за принадлежност към определена 
климатична област. В планинската климатична област на Родопите, където попада 
сърцевинната и буферната зони на предлагания биосферен резерват средната януарска 
температура е между -1о и -4оС, а средната годишна температура е между 6о и 10оС. Лятото е 
прохладно. При надморска височина над 1200 m надморска височина средната юлска 
температура е не повече от 18оС, а максималните температури през деня рядко са над 25оС. 
Есента е по-топла от пролетта. Температурните суми през активния вегетационен период са 
незначителни, макар и доста разнообразни. Годишните температурни суми за периода с 
активна вегетация са между 2300 и 1200оС и намаляват с увеличаване на надморската 
височина. 

В района на ниската територия на предлагания биосферен парк резерват - преходната зона, 
средната януарска температура достига 1°С и повече, а средната юлска температура достига 
23-24°С. Средната годишна температура е около 13°С.  Лятото е сравнително топло, 
слънчево и доста сухо. Температурните суми през периода на активна вегетация на 
растенията достигат до 4°. Снежната покривка рядко се задържа 5-6 дни, макар че може да се 
образува няколко пъти. 
 

11.3.3 Средно годишни валежи: 624 мм 
 
11.3.4. Има ли метеорологична станция във или в близост до предложения биосферен 
резерват? Ако да, как е наименованието й и от колко време работи? 
 
Най-близката метеорологична станция е в гр. Пловдив – една от най-дългогодишните в 
България - 1891 г. Тя се обслужва от Филиал Пловдив към Националния институт по 
метеорология и хидрология при Българска академия на науките. Филиал Пловдив е създаден 
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като Областна хидрометеорологична служба в Пловдив през 1951 г. През 1954 г.  той вече е 
Районно управление по метеорология и хидрология със седалище гр. Пловдив 
 
 
11.4. Геология, геоморфология и почви: 
(Опишете накратко важните форми и условия, вкл. геологията на скалните основи, седиментни находища и 
важни типове почви). 
 

Районът на предлагания биосферен резерват се характеризира със сравнително разнообразен 
геоложки строеж. В изграждането му участват скалите на Централнородопския метаморфен 
терен – Асенишка литотектонска единица и скали с доказана палеогенска възраст.  

Скалните основи в района на предлагания биосферен парк са представени от карбонатни 
шисти, гнайсошисти, гнайси и масивни и слоисти мрамори с докамбрийски произход. В 
централни Родопи, Асеновградската група на Родопската надгрупа се състои от две свити – 
Добростанска мраморна свита и Белащенска карбонатно-силикатна свита. Добростанска 
мраморна свита е изградена от изцяло от мрамори, които на отделни места съдъражт 
разнообразни шисти, гнайси и амфиболити. Белащенска карбонатно-силикатна свита е 
изградена от разнообразни калкошисти, гнайсошисти и слюдени шисти, мрамори, 
амфиболити.  
 
Почви: 
Сърцевинната зона на предлагания биосферен резерват попада в границите на Македоно-
Родопски подрайон на кафявите горски почви. Тези почви са образувани в резултат на 
горски почвообразувателен процес под широколистна и иглолистна растителност. Заемат 
почти изцяло землищата на селата Бачково, Добростан, в които е разположена сърцевинната 
зона и покриват високите части на Родопите. Притежават лек механичен състав, имат рохкав 
строеж, малко съпротивление и се обработват лесно. Кафявите горски почви се отличават с 
ниско плодородие. Районът им е предимно животновъден (средна надморска височина 800-
1000 до 2200 метра). В по-равните места след прилагане на мероприятия могат да виреят 
ръж, пролетен ечемик и най-вече картофи. 
 
Територията на Община Асеновград, в която попадат буферната и прехозната зони на 
предлагания биосферен парк е богата на различни видове почви. По-характерни са: 

Алувиално-ливадни - заемат ивици в землищата на селищата Тополово, Леново и 
северно от Асеновград. Алувиално-ливадните почви имат лек, механичен състав. Те имат 
добра водопропускливост и влагоемкост. Притежават рохкав строеж, не са пластични, имат 
малко съпротивление при обработка и благоприятен въздушен режим. Тъй като върху тях 
виреят много добре зеленчуци, алувиално-ливадните почви са с ниско естествено 
плодородие, за повишаване, на което трябва да се приложат редица мероприятия - 
интензивно торене с органични и минерални торове. 

Канелено-горски почви - разпространени са в землищата на селата Червен, 
Долнослав, Горнослав, Новаково, Патриарх Евтимово. Наличните горски почви се отличават 
с понижено плодородие, което е най- високо сред типичните канелени почви. При тях след 
прилагане на необходимите земеделски мероприятия могат успешно да виреят почти всички 
житни култури - царевица, памук, тютюн, някои овощни видове, зеленчуци. 
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Делувиални почви - тези почви са разпространени предимно в зоната на Родопската 
яка, в землището на село Тополово и на някои други места. Много са подходящи за 
отглеждане на трайни насаждения, овощки, лозя и най-вече тютюн. 
 
 
11.5. Биоклиматични зона: 
(Посочете биоклиматичния район, в който се намира предложеният биосферен резерват, като попълните долната 
таблица и отбележите съответното квадратче за всяка част от биосферния резерват). 
 
България се намира на границата между умерената и средиземноморската климатична 
област. В северната част климатът е умереноконтинентален, с четири ясно изразени сезона, 
докато на юг има средиземноморско климатично влияние. 
 
Територията на предлагания биосферен парк „Червената стена“ не е еднородна по отношение 
на климата – в равнинните части той е преходноконтинентален, а във високите части – 
планински. Върху климата съществено влияние оказват елементите на ландшафта (природен 
и антропогенен) – релеф, ориентация на склоновете, падини и възвишения.  

Климатичните условия са един от основните фактори, определящи наличието и 
съществуването на екосистеми в дадена територия. В предлагания биосферен резерват те се 
формират под въздействие на сложен комплекс от фактори, наклон и изложение на склона, 
вид на релефните форми, но преди всичко от надморската височина. Сърцевинната и 
буферната зони на биосферния парк се намират в планинския климатичен район.  А 
преходната зона попада в преходноконтиненталния климатичен район.  
 
Райони 
 

Средногодишни 
валежи в мм 
 

Индекс на безводието Сърцевинн
а зона(и) 
 

Буферна 
зона(и) 
 

Преходна 
зона(и) Пенман UNEP 

Свръх-сух P<100 <0.05 <0.05   

Сух 100-400 0.05-0.28 0.05-0.20    
Полусух 400-600 0.28-0.43 0.21-0.50    
Засушлив 600-800 0.43-0.60 0.51-0.65  X X 
Влажен 800-1200 0.60-0.90 >0.65 X   
Преовлажнен P>1200 >0.90     
 
Таблица 1: Индекс на сухотата, изведен в резултат от използването на P/ETP 
Средно годишни валежи (Р) / средногодишен потенциал за изпарение (ЕТР) 
 
Хидрогеоложките условия в района на предлагания биосферен парк се определят от 
влиянието на река Марица и нейните десни притоци: реките Чепенска и Черкезица. Десните 
притоци са по-пълноводни и отлагат предимно чакъли. В резултат на сливането на 
обширните конуси, образувани от притоците на река Марица, е оформен силно 
водопропусклив водоносен комплекс. Мощността на алувия откъм Родопите се движи от 20 
до над 60 метра. Грунтовият басейн се дренира от река Марица, а общият водоносен 
хоризонт е разслоен от етажно разположени водопропускливи пластове, долните части, на 
които са запълнени с напорна вода. Речният отток е главен подхранващ фактор, следван от 
валежите, а към южните оградни височини и от карстовите води на карбонатните, изливащи 
се подземно в алувиално-полувиални наноси. Най-водообилни са районите в близост до река 
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Чепеларска. В резултат на осигуреното подхранване с повърхностни и карстови води на 
плиоценската подложка на Асеновградския пороен конус се обуславя добрата водообилност 
на общия хоризонт.  
 
Подпочвените води в района на Асеновград се движат на дълбочина от 7 - 122 метра, а в 
Тракийската низина – преходната зона на биосферния парк - на 7-8 метра.  
 

 

Годишни валежи в България и региона на  резерват „Червената стена” (Климатичен 
справочник, НИМХ-БАН). 
 
 
11.6. Биологически характеристики: 
Избройте основните типове местообитания (напр. тропическа вечнозелена гора, гориста 
савана, алпийска тундра, коралов риф, обитание на кафяви морски водорасли) и типовете 
земна „покривка“ (напр. жилищни площи, селскостопанска земя, пасища, култивирани 
площи и т.н.). 
 
За всеки тип, определете: 

- РЕГИОНАЛЕН, ако местообитанието или земната „покривка“ са широко 
разпространени в рамките на биогеографския район, в който се намира предложеният 
биосферен резерват, с цел оценка на тяхната представителност;  

- МЕСТЕН, ако местообитанието или земната „покривка“ са с ограничено 
разпространение в рамките на предложения биосферен резерват, с цел оценка на 
тяхната уникалност. 

За всеки тип местообитание или земна „покривка“, посочете характерните видове и опишете 
важните естествени процеси (напр. приливи, седиментация, събиране на ледници, естествени 
пожари и др.) или човешки въздействия (напр. пашуване, селективни сечи, селскостопански 
практики и пр.), които оказват влияние върху системата. Ако е приложимо, реферирайте към 
картата на вегетативната или земна покривка, приложена като съпътстваща документация. 
 

В сърцевинната и буферната зони на предлагания биосферен резерват „Червената стена“ се 
срещат три основни типа екосистеми – „Горски“, „Тревисти“ и „Площи с разпокъсана 



  
 
 
 

 
UNESCO - Man and the Biosphere (MAB) Programme - Biosphere reserve nomination form - January 2013 

растителност или без растителност“, като последните включват местообитания на открити 
скали с хазмофитна растителност. 

В горските екосистеми средообразуваща функция имат съобществата на черния и белия бор, 
на елата, както и на ширколистни видове като воден габър, обикновен бук, горун, мъждрян, 
обикновен габър. 

Тревистите екосистеми се характеризират с доминиране на съобществата на обикновената 
полевица и на сборната главица, заемащи заравнени билни части или образуващи ливади в 
откритите пространства сред горската растителност. В резултат на естествена сукцесия тези 
тревни площи ще се заемат от храстови и дървесни видове в бъдеще. 

Обликът на екосистемите, формирани върху оголени скални излази или плитки каменисти 
почви се определя от разредената тревиста растителност – сенколюбива или светлолюбива с 
преобладаване на видове, устойчиви на засушаване и силно огряване през по-голямата част 
от вегетационния сезон. 
 

Горски екосистеми 
Широколистни гори - това са монодоминантни и смесени букови (Fagus sylvatica), габърови 
(Carpinus betulus) и горунови (Quercus dalechampii) гори със семенен произход. Те покриват 
площ от 325,3 ха. 

  
Съобщества на обикновения бук (Fagus sylvatica) – регионален тип 

Ценозите на обикновения бук са представени както от монодоминантни така и от смесени 
дървостои. Като цяло са с висока склопеност – 0.8-0.9. При смесените дървостои участие 
вземат черния бор (Pinus nigra), водния габър (Ostrya carpinifolia), обикновения габър 
(Carpinus betulus), сребролистната липа (Tilia tomentosa), горуна (Quercus dalechampii), 
мъждряна (Fraxinus ornus) и др. В някои от съобществата на бука се наблюдава и подлес, 
който е съставен предимно от леска (Corylus avellana), дрян (Cornus mas), (Crataegus 
monogyna), черен бъз (Sambucus nigra), бяла ела (Abies alba) – единично, шестил (Acer 
platanoides) и др. Тук можем да отнесем и бръшляна (Hedera helix). По-рядко се среща и 
кучешки дрян (C. sanguinea). Тревният етаж обикновено е с проективно покритие около 10%. 
Най-често се развиват следните видове: волски език (Phyllitis scolopendrium), мъжка папрат 
(Dryopteris filix-mas), многогодишен пролез (Mercurialis perennis), жълта мъртва коприва 
(Lamiastrum galeobdolon), обикновен брей (Tamus communis), стенна салата (Lactuca muralis), 
родопска горска майка (Lathraea rhodopea), горска млечка (Euphorbia amygdaloides), горска 
млечка (Euphorbia amygdaloides), по скалите – родопски силивряк (Haberlea rhodopensis), 
чаровница (Circaea lutetiana), вранско око (Paris quadrifolia), истинска гнездица (Neottia 
nidus-avis), бледен салеп (Orchis pallens), видове главопрашник (Cephalanthera spp.), 
миризлива теменуга (Viola odorata), подезичен залист (Ruscus hypoglossum), черноморска 
ведрица (Fritillaria pontica), червено-кафяв дремник (Epipactis helleborine), дебрянка 
(Sanicula europea), ресник (Actaea spicata), грудесто зарасличе (Symphytum tuberosum), 
зеленикава оризовка (Piptatherum virescens) и др. Специфично в тези съобщества за 
територията  на сърцевинната зона на биосферния парк е наличието на орхидеи. 
Сърцевинната зона е най-южното находище на орхидеята венерина пантофка в Европа.   
 
Съобщества на водния габър (Ostrya carpinifolia) - регионален тип 
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Горите от воден габър са смесени като съдоминанти в съобществата се явяват горуна 
(Quercus dalechampii), обикновения бук (Fagus sylvatica) и мъждряна (Fraxinus ornus). Като 
асектаторни (съпровождащи) видове се срещат черния бор (Pinus nigra), сребролистната липа 
(Tilia tomentosa), клена (Acer campestre), косматия дъб (Quercus pubescens), чинара (Platanus 
orientalis) и др. Подлесът е изграден основно от келявия габър (Carpinus orientalis), люляка 
(Syringa vulgaris), дряна (Cornus mas), кучешкия дрян (C. sanguinea) и др. Основно са развити 
по по-влажните местообитания – долове и дерета, макар че единични екземпляри се откриват 
и на по-сухи и припечни места. В тервния етаж на горите от воден габър се срещат: горски 
късокрак (Brachypodium sylvaticum), седмолист (Aegopodium podagraria), луковична горва 
(Cardamine bulbifera), горска млечка (Euphorbia amygdaloides), обикновено изтравниче 
(Asplenium trichomanes), лечебен ранилист (Betonica officinalis), едроцветна пришница 
(Prunella grandiflora), френски райграс (Arrhenatherum elatius), кървавочервен здравец 
(Geranium sanguineum), харманска метличина (Centaurea stoebe) и др. 
 
Съобщества на горуна (Quercus dalechampii)- регионален тип 

Растителността е изградена от смесени дървостои на горуна с водния габър (Ostrya 
carpinifolia). Също така, в дървесния етаж, участие вземат още мъждряна (Fraxinus ornus) и 
бука (Fagus sylvatica), по-рядко черния бор (Pinus nigra), клена (Acer campestre), косматия 
дъб (Quercus pubescens) и др. Подлесът е изграден основно от келявия габър (Carpinus 
orientalis). Освен него, но с по-ниско обилие, се срещат видове чашкодрян (Euonymus spp.), 
смрадлика (Cotinus coggygria), дрян (Cornus mas) и др. В тревния етаж най-често се срещат: 
матруня (Aremonia agrimonoides), горска ливадина (Poa nemoralis), дебрянка (Sanicula 
europea), горски късокрак (Brachypodium sylvaticum), кървавочервен здравец (Geranium 
sanguineum), лечебна иглика (Primula veris), жълт кантарион (Hypericum perforatum), горски 
азмацук (Anthriscus sylvestris), жълта какула (Salvia glutinosa), горски чистец (Stachys 
sylvatica) и др. На места навлиза орловата папрат (Pteridium aquilinum). 
 
Съобщества на мъждряна (Fraxinus ornus) - регионален тип 

Това са смесени издънкови нискостъблени гори. Близки са по видов състав и екология до 
съобществата на келявия габър. Освен мъждряна, се срещат още горуна (Quercus 
dalechampii), водния габър (Ostrya carpinifolia), обикновения габър (Carpinus betulus), черния 
бор (Pinus nigra), сребролистната липа (Tilia tomentosa), клена (Acer campestre), косматия дъб 
(Quercus pubescens) и др. Храстовият етаж е представен от келявия габър (Carpinus 
orientalis), червената хвойна (Juniperus oxycedrus), люляка (Syringa vulgaris), смрадликата 
(Cotinus coggygria), повет (Clematis vitalba) и др. Тревният етаж е сходен с този на келявия 
габър – горска ягода (Fragaria vesca), разклонена боянка (Erysimum diffusum), дългоплодна 
гъшарка (Arabis turitta), зловонен здравец (Geranium robertianum), влакнеста самобайка 
(Glechoma hirsuta), сборна главица (Dactylis glomerata) и др. 
 
Съобщества на келявия габър (Carpinus orientalis) - регионален тип 

Съобщества на Келявия габър са изградени основно от смесени дървостои на келявия габър с 
участието космат дъб (Quercus pubescens), воден габър (Ostrya carpinifolia) и обикновен 
габър (C. betulus). От диагностичните видове за съюза, освен келявия габър, са установени: 
храстовидна зайчина (Coronilla emerus), воден габър (Ostrya carpinifolia), прасковолистна 
камбанка (Campanula persicifolia), плюскач (Colutea arborescens), кръглолистна каменоломка 
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(Saxifraga rotundifolia), влакнеста теменуга (Viola hirta), кошутина (Melittis melissophyllum), 
дългоплодна гъшарка (Arabis turrita), смрадлика (Cotinus coggygria) и др. Като асектатори в 
дървесния етаж се срещат: клен (Acer campestre), обикновена бреза (Betula pendula), 
обикновен глог (Crataegus monogyna), червената хвойна (Juniperus oxycedrus), мъждрян 
(Fraxinus ornus), сребролистна липа (Tilia argentea) и др. В тревния етаж основна роля играят 
видовете: виолетова белоочица (Buglossoides purpurocaerulea), сборна главица (Dactylis 
glomerata), разклонена боянка (Erysimum diffusum), горска ливадина (Poa nemoralis), бодлив 
залист (Ruscus aculeatus), стенна салата (Mycelis muralis), валезийска власатка (Festuca 
valesiaca), горска ягода (Fragaria vesca), струмски равнец (Achillea clypeolata) и др. 
 
Съобщества на обикновения габър (Carpinus betulus) - регионален тип 

Растителността е представена от смесени дървостои с участието на бук (Fagus sylvatica), бяла 
ела (Abies alba), сребролистната липа (Tilia tomentosa), шестил (Acer platanoides) и др. В 
подлеса са рзвиват офика (Sorbus aucuparia), обикновен нокът (Lonicera xylosteum), 
обикновен глог (Crataegus monogyna), келяв габър (Carpinus orientalis) и др. В тревния етаж 
се срещат: лъжичина (Alliaria petiolata), едролистен равнец (Achillea grandifolia), пурпурен 
багреник (Prenanthes purpurea), горска млечка (Euphorbia amygdaloides), горска ливадина 
(Poa nemoralis), физоспермум (Physospermum cornubiense), петров кръст (Lilium martagon), 
стенна рунянка (Hieracium murorum), прасковолистна камбанка (Campanula persicifolia), 
мъжка папрат (Dryopteris filix-mas), родопска горска майка (Lathraea rhodopea), влакнест лен 
(Linum hirsutum), главеста камбанка (Campanula glomerata), истинска гнездица (Neottia nidus-
avis), прав чистец (Stachys recta), обикновената полевица (Agrostis capillaris), стенна салата 
(Lactuca muralis), лечебна иглика (Primula veris), лютикова съсънка (Anemone ranunculoides), 
лъжесладколистен клин (Astragalus glycyphylloides), коприволистно великденче (Veronica 
urticifolia), кървавочервен здравец (Geranium sanguineum) и др. 
 
Иглолистни гори - тук се отнасят горите със семенен произход от черен бор (Pinus nigra), 
борисова ела (Abies alba subsp. borisii-regis) и бял бор (Pinus sylvestris).   
 
Съобщества на черния бор (Pinus nigra) – местен тип 

На територията на сърцевинната зона на резервата, съобществата на черения бор, са най-
широко застъпеният тип растителност. Представени са на обща площ от 869.8 ha, 
включително и някои култури. Pinus nigra е вид с реликтен произход. Неговите фитоценози 
са както монодоминантни, така и с участието на асектаторни видове – смесени иглолистни и 
широколистни гори. Черният бор образува най-често смесени дървостои с обикновения бук 
(Fagus sylvatica), бялата ела (Abies alba), водния габър (Ostrya carpinifolia) и обикновения 
горун (Quercus dalechampii). Горите са разсветлени и са със склоп около 0.5. В храстовият 
етаж се срещат kелявия габър (Carpinus orientalis), червената хвойна (Juniperus oxycedrus), 
смрадликата (Cotinus coggygria), люляка (Syringa vulgaris), обикновената леска (Corylus 
avellana), фривалдскиевия зановец (Chamaecytisus frivaldszkyanus), по-рядко обикновения 
глог (Crataegus monogyna), както и различни видове бясно дърво (Daphne spp.), котонеастер 
(Cotoneaster spp.) и др. В тревната покривка основно участие имат следните видове: 
кантабрийска поветица (Convolvulus cantabrica), горски късокрак (Brachypodium sylvaticum), 
горски вейник (Calamagrostis arundinacea), сборна главица (Dactylis glomerata), тревисто 
звездиче (Dorycnium herbaceum), матруня (Aremonia agrimonoides), обикновен желтак 
(Helianthemumn ummularium), същинско еньовче (Galum verum), шпрунерово лютиче 
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(Ranunculus sprunerianus), междинна детелина (Trifolium medium), алпийска детелина (T. 
alpestre), горска млечка (Euphorbia amygdaloides), горска ливадина (Poa nemoralis), 
широколистна гъжва (Sesleria latifolia), разклонена боянка (Erysimum diffusum), загърличе 
(Laser trilobum), планински лазерпициум (Laserpitium siler), пъстра зайчина (Coronilla varia), 
обикновено подъбиче (Teucrium chamaedrys) и др. Тук се среща и халеровото котенце 
(Pulsatilla halleri), вид включен в Закона за биологичното разнообразие и Червена книга на 
Република България, т. 1. 
 

Съобщества на белия бор (Pinus sylvestris) – регионален тип  

Фитоценозите на белия бор са изградени от смесени дървостои с участието на обикновения 
бук (Fagus sylvatica), черния бор (Pinus nigra), обикновения габър (Carpinus betulus), 
сребролистната липа (Tilia tomentosa), водния габър (Ostrya carpinifolia) обикновена бреза 
(Betula pendula) и др. Подлесът е представен основно от келявия габър (Carpinus orientalis), 
единично се открива и червената хвойна (Juniperus oxycedrus). Бялборовите гори в резервата 
са с вторичен произход и са се развили на места на букови и черноборови гори (Николов & 
Николов 1984). В тревния етаж са разпространени видовете: горска ягода (Fragaria vesca), 
прасковолистна камбанка (Campanula persicifolia), обикновено подъбиче (Teucrium 
chamaedrys), бяло подъбиче (T. polim), орлова папрат (Pteridium aquilinum), струмски равнец 
(Achillea clypeolata), еспарзетов клин (Astragalus onobrychis), разклонена боянка (Erysimum 
diffusum), горско кукувиче грозде (Muscari botryoides), визианиево омразниче (Onosma 
visiani), жълтеникава тлъстига (Sedum ochroleucum), заешки овес (Trisetum flavescens) и др. 

 

Съобщества на бялата ела (Abies alba) – местен тип 

Растителността е изградена от смесени дървостои на бялата ела с белия бор (Pinus sylvestris), 
обикновения бук (Fagus sylvatica), черния бор (Pinus nigra), горуна (Quercus dalechampii), 
различни видове явор (Acer spp.), мъждряна (Fraxinus ornus), обикновения габър (Carpinus 
betulus), сребролистна липа (Tilia tomentosa) и др. По-рядко се срещат водния габър (Ostrya 
carpinifolia) и обикновения глог (Crataegus monogyna). Бялата ела тук е представена от 
подвид цар-борисова ела (Abie alba subsp. borisii-regis). Този подвид е балкански ендемит. 
Горите от цар-борисова ела са включени в Закона за биологичното разнообразие, 
Директивата за хабитатите (Директива на Съвета 92/43/ЕИО за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна) и Червена книга на Република България, т. 3. 
Заема площ от 46.8 ha. в сърцевинната зона на предлагания биосферен парк. В подлеса на 
тези гори в резервата се откриват келявия габър (Carpinus orientalis), червената хвойна 
(Juniperus oxycedrus), лавровото бясно дърво (Daphne laureola) и др. В тревния етаж се 
срещат: дебрянка (Sanicula europea), жълта какула (Salvia glutinosa), еньово цвете (Cruciata 
laevipes), горски късокрак (Brachypodium sylvaticum), матруня (Aremonia agrimonioides), 
сборна главица (Dactylis glomerata), стенна салата (Lactuca muralis), горска ливадина (Poa 
nemoralis), луковична горва (Cardamine bulbifera), родопска горска майка (Lathraea 
rhodopea), горска млечка (Euphorbia amygdaloides), пурпурен багреник (Prenanthes purpurea), 
родопски силивряк (Haberlea rhodopensis) – по скалите и др. 

 
Тревни екосистеми 
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Към коренните тревни екосистеми в резервата се отнасят сциофилните и хелиофилни 
хазмофитни тревни съобщества. В по-голямата си част това са ксерофилни тревни 
съобщества, които се развиват на местообитания с минимално количество или при пълно 
отсъствие на почвен субстрат. Откриват се единични екземпляри от храсти и/или дървета. 
Развитието на горска и храстова растителност в подобни местообитания е невъзможно. Тези 
екосистеми са развити върху скалните масиви и струпвания. 

 
Съобщества на хазмофитна растителност по варовик 

Тази растителност е развита върху скалните масиви и струпвания. Изградена е основно от 
тревиста растителност. Дървесните и храстовите видове са представени с единични 
екземпляри – черен бор (Pinus nigra), люляк (Syringa vulgaris), червената хвойна (Juniperus 
oxycedrus) и др. Може да се разграничат два подтипа по отношение на светлинния фактор – 
сенколюбиви (сциофилни) хазмофитни съобщества и светлолюбиви (хелиофилни) 
хазмофитни съобщества.  
 

Сенколюбиви (сциофилни) хазмофитни съобщества – местен тип 
В тези съобщества се среща родопския силивряк (Haberlea rhodopensis) – реликтен вид, 
представител на терциерната флора. Популацията му в резервата е многочислена и в добро 
състояние. Видът е балкански ендемит (разпространен е в България и Гърция), включен е в 
Закона за биологичното разнообразие и Червена книга на Република България, т. 1. Наред с 
родопския силивряк се срещат още: обикновено изтравниче (Asplenium trichomanes), стенно 
изтравниче (A. ruta-muraria), жълта мъртва коприва (Lamiastrum galeobdolon), бръшлян 
(Hedera helix), многогодишен пролез (Mercurialis perennis), волски език (Phyllitis 
scolopendrium), матруня (Aremonia agrimonoides), мъжка папрат (Dryopteris filix-mas), 
кръглолистна каменоломка (Saxifraga rotundifolia), гладница (Erophila verna), обикновено 
киселиче (Oxalis acetosella), обикновена златиста папрат (Ceterach officinarum) и др. 

 

Светлолюбиви (хелиофилни) хазмофитни съобщества – местен тип  

Към този тип растителност отнасяме както типично скалните (хазмофитни) съобщества, така 
и ксерофитните тревни фитоценози, развиващи се на скелетни почви с висок процент на 
скални разкрития и камъни. Тази растителност се развива по открити, припечни места и е с 
общо проективно покритие около 40%. Съобществата са с богат видов състав. Най-често 
срещаните видове са: струмски равнец (Achillea clypeolata), ашерсонов оман (Inula 
aschersoniana), блестящ тънкокрак (Koeleria nutidula), полски ветрогон (Eryngium campestre), 
четинест сеноклас (Cynosurus echinatus), мека овсига (Bromus mollis), птилостемон 
(Ptilostemon afer), фривалдскиев пчелинок (Marrubium friwaldskyanum) – включен в Закона за 
биологичното разнообразие и Червена книга на Република България, т. 1., едроцветно 
срамниче (Orlaya grandiflora), бяло подъбиче (Teucrium polim), обикновено подъбиче (T. 
chamaedrys), ресничеста бисерка (Melica ciliata), тънък карамфил (Dianthus gracilis), бодлив 
скален копър (Seseli rigidum), разклонена боянка (Erysimum diffusum), визианиево омразниче 
(Onosma visiani), мирсинитска млечка (Euphorbia myrsynites), лютива тлъстига (Sedum acre), 
бяла тлъстига (S. album), жълтеникава тлъстига (S. ochroleucum), зеленоцветно плюскавиче 
(Silene viridiflora), риган (Origanum vulgare), еспарзетов клин (Astragalus onobrychis), нежит 
(Jovibarba heuffelii), влакнеста гъшарка (Arabis hirsuta), кантабрийска поветица (Convolvulus 
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cantabrica), жълт лук (Allium flavum), разклонен венечник (Anthericum ramosum), кукувича 
прежда (Cuscuta sp.) и др. 
 
Производни тревни екосистеми 
Представени са от мезофилни и ксеромезофилни, ограничени по площ, тревни съобщества. 
Те са с антропогенен произход и са се развили на мястото на изсечени в миналото гори. Тази 
растителност съществува дългосрочно само при наличието на регулярно пашуване и коситба. 
Понастоящем, поради отсъствието на паша и коситба те са под силен сукцесионен натиск – 
гората настъпва към своите естествени местообитания. Те ще се превърнат в храстови 
съобщества и в крайна сметка на тяхното място трайно ще се настани гора, т.е. ще се 
достигне до климаксна растителност. По този начин производни тревни екосистеми ще се 
превърнат в коренни горски екосистеми. 
 
Освен горе изброените естествени местообитания, разпространени в сърцевинната и 
буферната зони на биосферния парк, в преходната зона са разпространени типове „земна 
покривка“, които са формирани в резултат на човешката дейност: 

- Урбанизирани територии – регионален тип, обхващат застроените територии на 
всички 30 населени места от община Асеновград, които попадат в границите на 
преходната зона на предлагания биосферен парк. Те се управляват съгласно Закона за 
управление на територията и предвижданията на общия устройствен план на община 
Асеновград. 

- Селскостопански земи – регионален тип, обхващат обработваемите земи от буферната 
и преходните зони на биосферния парк. В тях населението отглежда плодове, 
зеленчуци, житни култури, зеленчуци, трайни насаждения – лозя и овощни градини. 
Като заплахи могат да бъдат замърсяването на почвите чрез употребата на пестициди 
и монерални торове и пожари. 

- Пасища и ливади – регионален тип, представляват земеделска земя, която се използва 
за паша и осигуряване на храна за домашни животни. В района на парка е развито 
животновъдството - отглеждат се крави, кози, овце, свине, птици и впрегатни 
животни. Тези земи се поддържат чрез пашуване и чрез косене с цел добиване на сено 
за храна на отглежданите животни. 

 
 
12. Екосистемни услуги: 
 
12.1. Ако е възможно, посочете екосистемните услуги, осигурявани от всяка една екосистема 
в биосферния резерват и ползвателите на тези услуги. 
(Моля направете връзка с Рамката за оценка на екосистемите на хилядолетието и Рамката за икономика на 
екосистемите и биоразнообразието (http://millenniumassessment.org/en/Framework.html  и 
http://www.teebweb.org/publications/teeb-study-reports/foundations/)) . 
 
Няма точни данни за екосистемните услуги, но като минимум екосистемите в резервата 
осигуряват следните: 

-  

There is no exact data about the ecosystem services. However, at least the following ones are 
provided by the ecosystems in the reserve: 
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- Материални – вода; 

- Регулиращи – пречистване на въздуха, регулиране на климата, 
предотвратяване или смекчаване на нарушенията, регулиране на водния отток; 

- Поддържащи – поддържане на жизнения цикъл, опазване на генетичните 
ресурси; 

- Културни – естетически ценности, рекрация и туирзъм, духовно 
преживяване, информация за когнитивно развитие. 

Екосистемните услуги ще бъдат проучени в по-големи подробности в бъдеще. Към момента, 
състоянието и услугите на основните екосистеми извън мрежата НАТУРА 2000 се оценяват 
на национално ниво с финансова подкрепа от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство, но резултатите още не са готови. 

 
12.2. Посочете дали се ползват индикатори за екосистемните услуги с цел оценка на трите 
функции (консервационна, развиваща и логистична) на биосферните резервати. Ако да, кои и 
дайте подробности. 
 
Виж по-горе (12.1). 

 
12.3. Опишете биоразнообразието, което е включено в осигуряването на екосистемни услуги 
в биосферния резерват (напр. видове или групи видове, които са включени). 

 
Виж по-горе (12.1). 

 
12.4. Посочете дали е правена някаква оценка на екосистемните услуги в предложения 
биосферен резерват. Ако да, използвана ли е тази оценка при разработването на план за 
управление? 
 
Виж по-горе (12.1). 
 
 
13. Основни цели свързани с обявяването на биосферния резерват: 
 
13.1. Опишете основните цели на предложения биосферен резерват, като интегрирате трите 
функции (консервационна, развиваща, логистична), посочени по-долу (т. 14 до 16), вкл. 
компонентите на биологичното и културно разнообразие. Моля посочете непреките 
въздействия и/или организационни проблеми. 
 
Основните цели на предложения биосферен резерват „Червената стена“ са следните: 

 Съхраняване и опазване на естествения характер на ландшафтите, екосистемите и 
свързаните с тях консервационно значими растителни и животински видове на 
национално и европейско ниво; 
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 Устойчиво икономическо развитие на територията на община Асеновград, 
основаващо се на чиста и съхранена природа и богатото културно наследство в района 
на биосферния парк; 

 Насърчаване извършването на научни изследвания и мониторнг на видовете и 
природните местообитания, с акцент върху консервационно значимите и тези с 
приоритетно значение на национално и европейско ниво; 

 Подобряване качеството на природозащитното образование, провеждане на обучения 
и насърчаване на дейности, свързани с популяризиране на резервата като обект с 
изключително важно значение за опазване на биоразнообразието в България; 

 
 
13.2. Опишете целите за устойчиво развитие на биосферния резерват 
(Ако е приложимо, направете връзка с Дневен ред 21, Рио+20 и SDG post 2015). 
 
Основните цели за устойчиво развитие на предлагания биосферен парк „Червената стена“ се 
основават на принципа на опазване на биологичното разнообразие и природните ресурси и  
постигане на икономическо развитие на населението в района на парка.  

Повече от 50 години местното население обитаващо района на предлагания биосферен парк 
пази това биологичното разнообразие и живее в хармония с природата. Постепенно в района 
на резервата (населените места в територията на преходната зона) населението започва да 
развива устойчиви дейности като екологичен туризъм, хотелиерство, органично земеделие и 
животновъдство и др. Този баланс между опазването на природата, икономическия прогрес и 
социалното развитие на населението, представлява именно устойчивото развитие на района.  

Предвижда се след номиниране на територията за биосферен парк да продължи да се развива 
потенциала за устойчиво развитие на района, основаващо се на богатото природно богатство 
и  развитие на екологосъобразни човешки дейности. Районът на предлагания биосферен парк  
„Червената стена“ притежава голям потенциал и може да се използва като модел за 
устойчиво развитие  на територия от мрежата на биосферните резервати по програмата на 
ЮНЕСКО. 
 
Основни цели на предложения биосферен парк „Червената стена“ са в изпълнение на 
следните цели/подцели за устойчиво развитие от Програмата за устойчиво развитие до 
2030 г.: 

… 
Цел 15. Опазване, възстановяване и насърчаване на устойчивото използване на 

сухоземните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба с разпространението на 
необработваемите площи, спиране и обръщане на процеса на деградация на земите и 
предотвратяване загубата на биологично разнообразие. 

15.1 Гарантиране до 2020 година на опазването, възстановяването и устойчивото 
използване на сухоземните и вътрешни сладководни екосистеми и техните услуги, по-
специално горите, влажните зони, планините и сухите райони, в съответствие със 
задълженията, произтичащи от международните споразумения  

… 
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15.4 Гарантиране до 2030 година опазването на планинските екосистеми, включително 
на биологичното им разнообразие, с оглед укрепване на възможностите им да осигуряват 
ползи от съществена важност за устойчивото развитие  
 
 
13.3. Посочете основните заинтересовани страни, свързани с управлението на биосферния 
резерват. 
 
Управлението на предлагания биосферен парк ще се осъщестява от Консултативен 
(Управителен) орган с участие на всички заинтересовани страни – местни общности, местни 
власти, бизнес сдружения и т.н.  Предвижда се след номинирането на биосферния парк да се 
създаде Консултативен (Управителен) орган, който да планира и координира дейностите по 
управление на биосферния парк от нов тип, съгласно изготвената рамкова програма за 
развитие на района. По този начин ще се осигури  гъвкаво и адаптивно управление на 
биосферния парк. Учредяването на  Консултативен (Управителен) орган на биосферния 
резерват е предвидено да се осъществи през 2017 г. в рамките на проект „Привеждане на 
резерват „Червената стена“ в съответствие с изискванията за биосферни резервати и 
създаване на моделна територия за устойчиво развитие в Световната мрежа на 
биосферните резервати на ЮНЕСКО 

“, с финансовата подкрепа на ЮНЕСКО. 
  
На този етап са идентифицирани следните основни заинтересовани страни, свързани с 
управлението на предлагания биосферен резерват:  Община Асеновград, Кметове и  кметски 
наместници на всички населени места в общината, РИОСВ Пловдив,  МОСВ;, 
Южноцентрално държавно горско предприятие-Смолян, Държавно горско стопанство 
„Асеновград“ и „Държавно ловно стопанство „Кормисош“; Регионална дирекция по горите – 
Пловдив, Областен управител на Област Пловдив; Регионални и национални НПО; 
ползватели на ресурси в биосферния резерват – земеделци, фермери, предприемачи, 
занаятчии, собственици на хотели и ресторанти; туроператори предлагащи услуги в региона; 
ловно-рибарски дружества, Научни институти – Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“, Аграрен университет - Пловдив; Туристически дружества; местни и 
регионални медии. 
 
 
13.4. Каква процедура за консултации е била използвана при номинирането на биосферния 
резерват? 
 
По-активен процес на информиране и консултиране на обществеността относно 
нормативните изисквания за биосферните резервати и Сивилската стратегия се проведе през 
последните две години (в периода 2014 г. - 2016 г.). В хода на консултациите с местните 
общности бяха проведени поредица от обществени обсъждания и работни срещи, както 
следва: 

- В процеса на разработване на Плана за управление на съществуващия резерват 
„Червената стена“, предстваляващ сърцевинната зона на предлагания биосферен парк 
бе проведено обществено обсъждане (м.септември 2014 г.) в сградата на община 
Асеновград с представители на местните власти и местните общности. На 
общественото обсъждане експерт от МОСВ презентира основните изисквания на 



  
 
 
 

 
UNESCO - Man and the Biosphere (MAB) Programme - Biosphere reserve nomination form - January 2013 

Сивилската стратегия и възможностите за съвместяване на съществуващия резерват 
„Червената стена“ с тях. Присъствалите на общественото обсъждане представители на 
местните общности одобриха идеята за предлагане за номиниране на биосферен парк 
„Червената стена“. Като препоръка в Плана за управление�бе записано, че следва да се  
извърши  предстоящо проучване в района на резерват „Червената стена” според 
изискванията за зониране и функциониране, заложени в Севилската стратегия от 1995 
г.   

- В рамките на проект „Подготовка на процеса на ревизия на мрежата от биосферни 
резервати в България“, изпълняван от екип на Българска Фондация Биоразнообразие 
бяха проведени серия от срещи за проучване потенциала на съществуващия резерват 
„Червената стена“ за съвместяването му с изискванията на Сивилската стратегия 
(26.11.2016, 20.06.2016, 29.06.2016, 05.07.2016) На срещите присъстваха 
представители на месните общности – местни неправителствени организиации, 
представители на бизнеса, представители на горското и ловното стопанство, на 
община Асеновград, на РИОСВ-Пловдив и др. Всички представители на 
заинтересованите страни подкрепиха идеята за обявяване на биосферен парк 
„Червената стена“. 

- Отчитайки ползите за икономическото и социалното развитие на общината от 
биосферния парк, местната власт – Община Асеновград напълно подкрепи  идеята за 
обявяване на биосферен парк „Червената стена“, което декларира с подкрепящо писмо 
от дата: 24.03.2016. 

- На проведената в МОСВ на 10-12 май 2016 г. мисия с представители на секретариата 
на ЮНЕСКО присътва заместник кмета на община Асеновград, който информира, че 
общината работи активно в посока развитие на биосферния резерват и изразява 
желание същият да бъде съвместен със съвременните изисквания на програмата на 
ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“.  

- Широката общественост бе информирана за възможностите  на района за включване в  
потенциален биосферен парк „Червената стена“ чрез излъчване на телевизионно 
предаване по нацонален канал ВNT 2 през м. юли 2016 г. В предаването взеха участие 
представители на РИОСВ-Пловдив, Община Асеновград и местно сдружение с 
нестопанска цел от с. Бачково.  

- В резултат на проведените консултации с местните общности, описани по-горе бе 
прието  Решение на Общински съвет – гр. Асеновград – № 484/06.07.2016 г., за 
включване  цялата площ на общината в границите на биосферния парк. 

 
В процеса на изготвяне на номинационния формуляр бяха проведени работни срещи с цел 
консултиране и уточняване със заинтересованите страни на изискващите се данни, факти и 
информация. Тези срещи бяха особено ползотворни с цел представяне на максимално точна и 
пълна информация в номинационния формуляр. 
 
 
13.5. Как ще се насърчи участието на заинтересованите страни в създаването и управлението 
на биосферния резерват? 

 
За насърчаване и осигуряване широко участие на заинтересованите страни в създаването  и 
уравлението на предлагания биосферен парк, РИОСВ-Пловдив разработи проект 
„Привеждане на резерват „Червената стена“ в съответствие с изискванията за 
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биосферни резервати и създаване на моделна територия за устойчиво развитие в 
Световната мрежа на биосферните резервати на ЮНЕСКО“. Проектът ще се реализира 
през 2017 г. с финансовата подкрепа на ЮНЕСКО. Предвижда се в рамките на проекта да се 
проведе широка обществена кампания за въвличане на местните общности в процеса на 
управление на парка. Също така ще се създаде Консултативен (Управителен) орган,  с 
участие на представители на  основните заинтересовани страни, който да планира и 
координира дейностите по управление на биосферния парк от нов тип, съгласно изготвената 
рамкова програма за развитие на района. По този начин ще се осигури  гъвкаво и адаптивно 
управление на биосферния парк с участието на местните общности. 
 
 
13.6. Какви са очакваните главни източници на ресурси (финансови, материални и човешки), 
които ще са необходими за постигане целите на биосферния резерват и различни проекти? 
(Моля посочете официално поети ангажименти.) 
 
Целите на биосферния резерват са заложени в Плана за управление на съществуващия 
резерват „Червената стена“ (сърцевинната зона на предлагания биосферен резерват), който е 
официално утвърден от Министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-
725/30.10.2015 г. Целта на този документ е и да се постигне управление, основано на 
взаимодействие с всички заинтересовани страни и обединение на натрупан опит. В Плана за 
управление са заложени за изпълнение следните проекти: 

- Проект „Разработване на предложение за съвместяване на съществуващия 
резерват „Червената стена“ със съвременните изисквания на Сивилската стратегия; 
източник за финансиране – държавен бюджет. 

-  Проект „Популяризиране значението на биосферен резерват „Червената 
стена“ – развитие природозащитно образование, провеждане на обучения и 
насърчаване на дейности, свързани с популяризиране на резервата като обект с 
изключително важно значение за опазване на биоразнообразието и устойчивото 
развитие. Като източници за финансиране са посочени – Оперативна програма 
„Околна среда“, Предприятие за управление на дейности по опазване на околната 
среда, Международни програми 

Наличието на одобрен План за управление е официално поет ангажимент от отговорните 
институции – РИОСВ-Пловдив и община Асеновград за изпълнение на заложените в него 
цели и планирани проекти. Планът за управление е предпоставка за планиране на дейности 
на проектен принцип и търсене на възможности за финансиране от национални и 
чуждестранни източници. 
 
В търсене на източници за финансиране за постигане на целите на биосферния парк, РИОСВ-
Пловдив разработи проект „Привеждане на резерват „Червената стена“ в съответствие с 
изискванията за биосферни резервати и създаване на моделна територия за устойчиво 
развитие в Световната мрежа на биосферните резервати на ЮНЕСКО“. Проектът ще се 
реализира през 2017 г. с финансовата подкрепа на ЮНЕСКО в размер на 26 000 $. Очаква се 
успешната реализация на проекта да окаже голямо значение за бъдещото функциониране на 
биосферния парк и постигане на заложените цели, поради следното: Чрез предвидените 
дейности ще се осигури устойчиво управление на биосферен парк „Червената стена“ и 
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опазване на природното и културно богатство (Учредяване на Консултативен (Управителен) 
орган, Разработване на рамкова програма за бъдещото развитие  на парка, обучение от 
представители на чуждестранни биосферни паркове  за механизмите на управление на 
парка, провеждане на широка информационна кампания и др.) 

 
В по-дългосрочен план, финансиране за постигане целите на биосферния парк може да се 
осъществи чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. В Приложение 8 
„Управленски дейности в НАТУРА 20002“, Обхват на предложените мерки в Национална 
прироритетна рамка за дейстиве, т. М16 са предвидени средства за „Прилагане на 
иновативни методи за съвместно управление в съответствие със съвременните принципи 
на биосферните паркове и резервати (БР) и паркове съобразно Севилската стратегия за БР 
по програмата „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО.  
 
 
14. Консервационна фукнция: 
 
14.1. На ниво ландшафти и екосистеми (вкл. води, почви, климат): 
 
14.1.1. Опишете и посочете местоположението на екосистемите и/или типовете земна 
„покривка“ в биосферния резерват. 

 

На територията на предлагания биосферен парк „Червената стена“ се срещат три основни 
типа екосистеми – „Горски“, „Тревисти“ и „Площи с разпокъсана растителност или без 
растителност“, като последните включват местообитания на открити скали с хазмофитна 
растителност. 

В горските екосистеми в сърцевинната и буферната зони на биосферния парк, 
средообразуваща функция имат съобществата на черния и белия бор, на елата, както и на 
ширколистни видове като воден габър, обикновен бук, горун, мъждрян, обикновен габър. 

Тревистите екосистеми в сърцевинната и буферната зони се характеризират с доминиране на 
съобществата на обикновената полевица и на сборната главица, заемащи заравнени билни 
части или образуващи ливади в откритите пространства сред горската растителност.   

Обликът на екосистемите, формирани върху оголени скални излази или плитки каменисти 
почви се определя от разредената тревиста растителност – сенколюбива или светлолюбива с 
преобладаване навидове, устойчиви ва засушаване и силно огряване през по-голямата част от 
вегетационния сезон. 

Коренни екосистеми 

                                                           
 
 
 
2 Финансиране на НАТУРА 2000, Наръчник, ревизирана версия  
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1.1. Горски екосистеми 
Широколистни гори 

Това са монодоминантни и смесени букови (Fagus sylvatica), габърови (Carpinus 
betulus) и горунови (Quercus dalechampii) гори със семенен произход. Заетата 
площ от тези гори е общо 325.3 ha в сърцевинната зона, съгласно последните 
проучвания.  

Иглолистни гори 
Тук се отнасят горите със семенен произход от черен бор (Pinus nigra), борисова 
ела (Abies alba subsp. borisii-regis) и бял бор (Pinus sylvestris). В резервата те 
заемат обща площ от 935.4 ha в сърцевинната зона, съгласно последните 
проучвания. 

1.2. Тревни екосистеми 
Към коренните тревни екосистеми в сърцевинната  и буферната зони  се отнасят 
сциофилните и хелиофилни хазмофитни тревни съобщества. В по-голямата си 
част това са ксерофилни тревни съобщества, които се развиват на местообитания 
с минимално количество или при пълно отсъствие на почвен субстрат. Откриват 
се единични екземпляри от храсти и/или дървета. Развитието на горска и 
храстова растителност в подобни местообитания е невъзможно. Тези екосистеми 
са развити върху скалните масиви и струпвания, които в сърцевинната зона са с 
обща площ от 155.4 ha. 

Производни екосистеми 

- Горски екосистеми 
Широколистни гори 
Тук спадат производните естествени екосистеми в сърцевинната и буферната 
зони, кавито са издънковите гори. В резервата те са съставени от бук (Fagus 
sylvatica), горун (Quercus dalechampii), габър (Carpinus betulus), воден габър 
(Ostrya carpinifolia), мъждрян (Fraxinus ornus), келяв габър (C. orientalis) и др., 
като заемат обща площ от 1371.2 ha в сърцевинната зона. 
Иглолистни гори 
Тук се отнасят горските култури, представени на площ от 117.8 ha в 
сърцевинната зона. Залесяване В тази зона е правено с бял бор (Pinus sylvestris), 
черен бор (P. nigra), смърч (Picea abies) и дугласка ела (Pseudotsuga douglasii). 
Николов и Николов (1984) определят горите от бял бор като производни, 
възникнали на местата на унищожени букови и черноборови гори. 

- Тревни екосистеми 
Представени са от мезофилни и ксеромезофилни, ограничени по площ, тревни 
съобщества. Те са с антропогенен произход и са се развили на мястото на 
изсечени в миналото гори.  Тази растителност съществува дългосрочно само 
съвместно с пашуване и коситба. Понастоящем, поради липсата на тез идейности, 
екосистемите са под голям сукцесионен натикс – гората заема естествените си 
площи. На практика, тревните екосистеми в условията на резервата са обречени 
на изчезване в близкото бъдеще. Те ще се превърнат в храстови съобщества и 
впоследствие – в постоянни гори или климаксна растителност. Така 
производните тревни екосистеми ще станат коренни горски. 
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По поречията на реките (Чая, Черкезица, Мечка, Чинар дере), в равнинните части на 
биосферния обхващащи преходната зона и отчасти в буферната зона са разпространени 
крайречни равнинни горски екосистеми, а именно:   Заливни алувиални гори с доминиране 
на черна елша (Alnus glutinosa) u планински ясен (Fraxinus excelsior), Крайречни смесени 
гори от летен дъб (Quercus robur), бял бряст (Ulmus laevis) и планински ясен (Fraxinus 
excelsior) и   Крайречни галерии от бяла върба (Salix alba)  и бяла топола (Populus alba). Те са 
включени в границите на защитени зони за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна от мрежата НАТУРА 2000.  
 
Освен горе изброените естествени местообитания, разпространени в сърцевинната и 
буферната зони на биосферния парк, в преходната зона са разпространени типове „земна 
покривка“, които са формирани в резултат на човешката дейност: 
  – Урбанизирани територии –обхващат застроените територии – жилищни  и промишлени 
зон на всички 30 населени места от община Асеновград, които попадат в границите на 
преходната зона на предлагания биосферен парк. Те се намират в регулационните или 
извънселищните урбанизирани територии на населените места и се управляват съгласно 
Закона за управление на територията и предвижданията на общия устройствен план на 
община Асеновград. 
През територията на общината преминават важни транспортни артерии: Пловдив – Смолян и 
Асеновград – Кърджали. Транспортната система в Общината се състои от републикански, 
общински и местни пътища. Дължината на републиканските пътища на територията на 
Общината е 39.7 km, общинските пътища са с дължина 121.3 km и местните – с дължина 39 
km. 
- Селскостопански земи – обхващат обработваемите земи от буферната и преходните зони на 
биосферния парк. Според последни данни за нуждите на селско стопанство се използват – 
308 162.338  дка (в т.ч. земеделска земя - 271 698 дка и ливади и пасища – 52 078 дка.). В тях 
населението отглежда плодове, зеленчуци, житни култури, зеленчуци, трайни насаждения – 
лозя и овощни градини.   
- Пасища и ливади – представляват земеделска земя, която се използва за паша и осигуряване 
на храна за домашни животни. В района на парка е развито животновъдството - отглеждат се 
крави, кози, овце, свине, птици и впрегатни животни. Тези земи се поддържат чрез пашуване 
и чрез косене с цел добиване на сено за храна на отглежданите животни. 
 
 

14.1.2. Опишете състоянието и тенденциите, свързани с екосистемите и/или типовете земна 
„покривка“, описани по-горе, както и природните и човешки фактори, свързани с тези 
теденции. 
 

Тенденции от естествен характер 

Промени в климата 
Глобалното затопляне, промяната в количеството на годишните валежи и промените в 
средните температури в сравнение с типичните за умерената континентална зона, влияят 
върху растителността на даден район. Най-силно се засягат хигрофилните съобщества. В 
„Червената стена“ флората и растителността са представени главно от мезофилни и 
хазмофилни типове, приспособени към умерени до по-силни засушавания. Поради тази 



  
 
 
 

 
UNESCO - Man and the Biosphere (MAB) Programme - Biosphere reserve nomination form - January 2013 

причина тази тенденция има потенциално средно значение за  описаните по-горе 
местообитания. 

Ерозия 
Оголените скали в резервата са подложени на резки температурни амплитуди и въздействие 
на валежи, което благоприятства ерозията. Поради тази причина, ерозията има  средно 
значение за описаните по-горе местообитания.  

Сукцесии (смяна на растителността) 

Естественото развитие на растителността се характеризира с промени в състава на видовете, 
произтичащо от дългогодишни взаимоотношения между популациите на видовете в 
съчетание с абиотичните фактори на средата. Обрастването с храсти и настъпването на 
дървесната растителност е естествен процес на изместване на тревните съобщества. В 
резултат редица тревисти видове и техните съобщества се оказват с твърде ограничено 
разпространение и отстъпват място на дървета и храсти в резервата. Тази тенденция от 
естествен характер оказва най-силно въздействие върху тревните екосистеми. Тази 
растителност съществува дългосрочно само при наличието на регулярно пашуване и коситба. 
Понастоящем, поради отсъствието на паша и коситба те са под силен сукцесионен натиск – 
гората настъпва към своите естествени местообитания. Практически, производните тревни 
екосистеми в сърцевинната зона, са обречени на изчезване в едно недалечно бъдеще. Те ще 
се превърнат в храстови съобщества и в крайна сметка на тяхното място трайно ще се 
настани гора, т.е. ще се достигне до климаксна растителност. По този начин производни 
тревни екосистеми ще се превърнат в коренни горски екосистеми.   
 
Генетично замърсяване 
Процес на въздействие на рудерални и чуждустранни инвазивни растителни видове от 
прилежащите на резервата територии. От тази тенденция са заплашени и горските и тревните 
местообитания в биосферния парк, тъй като през последните години се наблюдава инвазии на 
тези видове в естествените природни местообитания. 
 

Тенденции от антропогенен характер 
Пожари 
Паленето на огън на нерегламентирани места по време на туристически излети застрашава 
резервата от пожар, който безпрепятсвено би се разпространил предвид лесно запалимата 
иглолистна растителност и суха тревна растителност през по-голямата част от годината. От 
тази антропогенна тенденция са заплашени най-вече иглолистните гори в резервата и 
тревните екосистеми, поради което значение й може да се определи като високо горските и 
тревни местообитания в парка. 

Събиране на лечебни растения и такива за декоративни цели 

Редица видове представляват декоративен интерес, други се използват като билки. В 
достъпните части на резервата този тип човешко влияние влияе негативно върху 
популациите на видовете, много от които са с висок консервационен статус. Тази тенденция 
оказва локално значение и влияе  върху растителните видове участващи в състава на 
описаните по-горе горски и тревни екосистеми. 

Практики в селското, горското, ловното стопанство буферната и преходната зони 
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В региона се отглеждат крави, кози, овце, свине, птици и впрегатни животни. Държавно 
ловно стопанство „Кормисош” стопанисва държавни горски територии. На територията му се 
намира част от резерват „Червената стена” с обща площ 790.30 ha. Значение на заплахата: 
слабо, локално, потенциално в случаи на нарушение на забраните за лов на територията на 
резервата. 
 
Земеделските земи са разположени  в буферната и преходната зони. Отглеждат се предимно 
житни култури, зеленчуци, трайни насаждения – лозя и овощни градини. Характерна 
тенденция е засяването на големи площи с едногодишни култури, които се отглеждат на 
ротационен принцип, обикновено механизирано. Като заплахи могат да бъдат посочени 
замърсяването на почвите чрез употребата на пестициди и минерални торове, влошаване на 
почвеното плодородие поради увреждане на хумусния слой на почвата и пожарите. 
 
В районите около урбанизираните територии съществуват множество малки земеделски 
парцели с разнородни култури и трайни насаждения за лично производство и употреба на 
земеделска продукция. Със значително по-ограничено разпространение са пасищните площи. 
Те са разположени предимно върху по-стръмни терени и в близост до селата. В миналото са 
били обект на голям интерес, тъй като са осигурявали изхранване на многоброен добитък. С 
намаляването на населението в селските райони намалява и пасищното отглеждане на 
домашни животни, което от своя страна води до по-ограничено използване на пасищата. В 
резултат на това се наблюдава естествен процес на захрастяване и последващото им 
самозалесяване. 
 
Пасищата предлагат характерни местообитания за редица видове, които са привързани към 
тях. Последните тенденции са свързани с опасност от разораването им, с цел използване като 
обработваеми земи, тъй като съвременната земеделска техника има технологична 
възможност за обработка на по-стръмни терени. Друга опасност е опожаряването им, 
особено в сухо и горещо време. За всички пасищни площи, попадащи в защитени зони от 
екологичната мрежа „Натура 2000” е забранено залесяването, както и превръщането им в 
обработваеми земи и трайни насаждения. 
  
 

14.1.3. Какви режими на защита (включително законови и традиционни) съществуват за 
сърцевинната и буферната зони? 

В сърцевинната зона на предлагания биосферен резерват (съществуващия резерват 
„Червената стена“) съгасно националното законодателство се забраняват всякакви дейности, 
с изключение на охрана, посещения с научна цел, преминаването на хора по маркирани 
пътеки, събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел,  потушаване 
на пожари. В зоната се забранява сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, както и 
късането или изкореняването на растенията или на част 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, лова и риболова. 

Санитарните дейности в горите в случаи на природни бедствия и каламитети се одобряват от 
Министъра на околната среда и водите след получаване на положително становище от 
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Българската академия на науките. Посещенията с научна цел, както и дейностиет по 
събиране на семена, диви растения и животни с научна цел или тяхното възстановяване на 
други места също се съгласуват с МОСВ. 

Буферната зона на предлагания биосферен резеват - защитена зона BG 0002073 „Добростан“ 
- част от европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ е обявена със Заповед № РД-
528/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите. Територията на тази зона пряко 
граничи със сърцевинната зона (съществуващия резерват „Червената стена“). Тя има ясно 
определен законов статут, режими, граници. Тя представлява естествен буфер на 
сърцевинната зона. На територията й се опазват консервационно значими природни 
местообитания, представляващи и местообитания на редки животински видове, в т.ч птици. 
По тази причина, ЗЗ „Добростан“, част от територията на община Асеновград, е предложена 
за буферна зона на бъдещия биосферен резерват.   

Съгласно заповедта за обявяване на защитената зона в границите и се забранява: 

- Разораване на пасищата и привръщането им в обработваеми земи; 
- Използване на пестициди в пасища и ливади; 
- Изграждане на водноелектрически централи. 

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. В тази територия се развиват дейности насочени към устойчиво 
използване на природните ресурси - рибарство, биоземеделие и животновъдство, отглеждане 
на пчели и др. Бъдещи инвестиционни намерения за дейности в тази територия, се подлагат 
на оценка за съвместимост със защитената зона, съгласно Закона за биологичното 
разнообразие. Това изискване е наложено от националното законодателство с цел в тази зона 
да се провеждат само природосъобразни човешки дейности, съвместими с консервационните 
цели.    
 
Всички инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в буферната и преходната 
зони подлежат на съответните оценки, съгласно ЗООС и ЗБР, включително оценка на 
съвместимостта с целите и задачите на природозащитата в рамките на НАТУРА 2000. 
 

14.1.4. Какви индикатори или данни са използвани, за да се оцени ефикасността на 
използваната стратегия/дейности? 
 
Съгласно разработеният план за управление (ПУ) на сърцевинната зона, оценката на 
неговото изпълнение  се извършва ежегодно. Според ЗЗТ и Наредбата за разработване на 
планове за управление на защитените територии обаче се изисква оценката на ПУ и 
периодична корекция да се извършва веднъж на 10 години.   

В  Плана за управление на съществуващия резерват «Червената стена», утвърден от МОСВ 
през 2015 г. е направен подробен анализ  и оценка на състоянието  на местобитанията и 
популациите на видовете в сърцевинната и част от буферната зони на предлагания биосферен 
парк. Планът е разработен за период от 10 години. След изтичане на този период се извършва 
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актуализирана на плана. Предвидено е на петата година от приемането му, т.е през 2020 г. да 
се оцени ефикасността на предвидените дейности и изпълнението на заложените в плана 
цели и задачи. Освен това ежегодно ще се извършва текущ годишен преглед и при 
необходимост ще се предриемат нужните действия. Институцията, която е отговорна за 
прилагане и изпъленние на Плана е РИОСВ-Пловдив. 
 
 

14.2. На ниво видове и екосистемно разнообразие: 
14.2.1. Идентифицирайте основните групи видове или видовете от специално 
консервационно значение, особено ендемичните за биосферния резерват видове, и опишете 
накратко съобществата, в които се появяват. 
 
На територията на предлагания биосферен парк „Червената стена“ са установени 
следните видове консервационно значими висши растения:  
Списък на видовете, включени във второто издание на Червена книга на Р България, том 1, 
Растения и гъби” (Пеев ред. 2011). 
 

Растителен вид Категория на 
застрашеност 

1. Acer heldreichii Orph. VU 

2. Asterolinon linum- EN 

3. Campanula lanata Friv. VU 

4. Cerastium moesiacum EN 

5. Chamaecytisus EN 

6. Cypripedium calceolus CR 

7. Daphne laureola L. EN 

8. Echium russicum J. F. VU 

9. Galanthus elwesii Hook. EN 

10. Geranium bohemicum L. EN 

11. Goodyera repens (L.) R. EN 

12. Himantoglossum VU 

13. Linum uninerve (Rochel) EN 

14. Marrubium VU 

15. Medicago rhodopea VU 

16. Orchis militaris L. EN 

17. Paeonia mascula (L.) EN 

18. Pulsatilla halleri (All.) EN 

19. Rhodiola rosea L. CR 

20. Ruta graveolens L. EN 

21. Sideritis scardica Griseb. EN 

22. Stachys leucoglossa EN 

23. Taxus baccata L. EN 

24. Trachelium rumelianum VU 

25. Tragopogon strybrnyi VU 

26. Valeriana montana L. EN 

27. Verbascum decorum EN 

28. Viola grisebachiana Vis. EN 
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Списък на балканските ендемити от флората на биосферен резерват „Червената стена”. 
 

№ по Род Вид Автор Семейство 
1 Abies borisii-regis Mattf. Pinaceae 
2 Acer heldreichii Orph. Aceraceae 
3 Achillea ageratifolia (Sm.) Boiss. Asteraceae 
4 Achillea clypeolata Sm. Asteraceae 
5 Alchemilla bulgarica Rothm. Rosaceae 
6 Alkanna primuliflora Griseb. Boraginaceae 
7 Alkanna stribrnyi Velen. Boraginaceae 
8 Asyneuma anthericoides (Janka) Bornm. Campanulaceae 
9 Campanula lanata Friv. Campanulaceae 

10 Carum graecum Boiss & Heldr. Apiaceae 
11 Cerastium moesiacum Friv. Caryophyllaceae 
12 Cerastium rectum Friv. Caryophyllaceae 
13 Cirsium appendiculatum Griseb. Asteraceae 
14 Corothamnus agnipilus (Velen.) Klask. Fabaceae 
15 Corothamnus rectipilosus (Adamovic) Skalicka Fabaceae 
16 Crocus veluchensis Herbert Iridaceae 
17 Crucianella graeca Boiss. Rubiaceae 
18 Dianthus gracilis Sm. Caryophyllaceae 
19 Dianthus moesiacus Vis. & Pancic Caryophyllaceae 
20 Digitalis viridiflora Lindl. Scrophulariaceae 
21 Fritillaria gussichiae (Degen & Dörfl.) Rix Liliaceae 
22 Genista rumelica Velen. Fabaceae 
23 Genista subcapitata Pančić Fabaceae 
24 Haberlea rhodopensis Friv. Gesneriaceae 
25 Heracleum verticillatum Pančić Apiaceae 
26 Knautia midzorensis Formanek Dipsacaceae 
27 Lathraea rhodopea Dingl. Scrophulariaceae 
28 Micromeria dalmatica Benth. Lamiaceae 
29 Minuartia bulgarica (Velen.) Graebn. Caryophyllaceae 
30 Onosoma rhodopea Velen. Boraginaceae 
31 Pastinaca hirsuta Pančić Apiaceae 
32 Pedicularis moesiaca Standl. Scrophulariaceae 
33 Peucedanum vittijugum Boiss. Apiaceae 
34 Polygala rhodopea (Velen.) Janch. Polygalaceae 
35 Saxifraga ferdinandi-coburgi Kellerer & Sűnd. Saxifragaceae 
36 Saxifraga stribrnyi (Velen.) Podp. Saxifragaceae 
37 Scabiosa rhodopensis Stoj. & Stef. Dipsacaceae 
38 Sesleria latifolia (Adamović) Degen Poaceae 
39 Sideritis scardica Griseb. Lamiaceae 
40 Silene waldsteinii Griseb. Caryophyllaceae 
41 Stachys leucoglossa Griseb. Lamiaceae 
42 Trachelium rumelianum Hampe Campanulaceae 
43 Trifolium trichopterum Pančić Fabaceae 
44 Viola aetolica Boiss. & Heldr. Violaceae 
45 Viola grisebachiana Vis. Violaceae 

 
 



  
 
 
 

 
UNESCO - Man and the Biosphere (MAB) Programme - Biosphere reserve nomination form - January 2013 

Списък на българските ендемити от флората на биосферен резерват „Червената стена”. 
 
№ по Род Вид Автор Семейство 

1 Chamaecytisus frivaldszkyanus (Degen) Kuzmanov Fabaceae 
2 Jasione bulgarica Stoj. & Stef. Campanulaceae 
3 Marrubium friwaldskyanum Boiss. Lamiaceae 
4 Medicago rhodopea Velen. Fabaceae 
5 Rhamnus rhodopeus Velen. Rhamnaceae 
6 Scrophularia bulgarica (Stoj.) Peev Scrophulariaceae 
7 Sempervivum leucanthum Pančić Crassulaceae 
8 Seseli rhodopaeum Velen. Apiaceae 
9 Sesleria rhodopaea Tashev & Dimitrov Poaceae 

10 Tragopogon strybrnyi Hayek Asteraceae 
11 Verbascum decorum Velen. Scrophulariaceae 
12 Veronica krumovii (Peev) Peev Scrophulariaceae 

 

От представените таблици се вижда, че броят на балканските ендемити в „Червената стена” е 
45 вида, а на българските е 12 вида. Следователно, ендемичният елемент в резервата включва 
57 вида или 5.3% от висшата му флора. Ако към списъка бъдат добавени балканските 
субендемични видове, които са 47 (Bal-Anat, Ap-Bal, Bal-Dac, Carp-Bal и др.), то общия брой 
на ендемичните елементи става 104 или 9.6% от видовете в резервата. 

 

Списък на терциерните реликти от флората на биосферен резерват „Червената стена”. 

 
1. Abies alba Mill. 
2. Abies borisii-regis Mattf. 
3. Acer campestre L. 
4. Acer heldreichii Orph.
5. Acer hyrcanum Fisch & C. A. Mey 
6. Acer pseudoplatanus L. 
7. Acer tataricum L.
8. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 
9. Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 
10. Carpinus betulus L. 
11. Carpinus orientalis Mill. 
12. Chamaecytisus frivaldszkyanus 

(Degen)Kuzmanov 
13. Clematis vitalba L.
14. Colutea arborescens L. 
15. Corothamnus agnipilus (Velen.) 

Klask. 
16. Corothamnus rectipilosus 

(Adamovic) Skalicka 
17. Corylus avellana L. 
18. Cotinus coggygria Scop.
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19. Cypripedium calceolus L. 
20. Daphne laureola L. 
21. Daphne oleoides Schreb. 
22. Ficus carica L.
23. Fraxinus ornus L. 
24. Genista rumelica Velen. 
25. Genista subcapitata Pančić
26. Haberlea rhodopensis Friv. 
27. Hedera helix L. 
28. Jasminum fruticans L. 
29. Juglans regia L. 
30. Juniperus communis L.
31. Juniperus deltoides R. P. Adams 
32. Juniperus excelsa M. Bieb. 
33. Lathraea rhodopaea Dingler
34. Lonicera xylosteum L. 
35. Ostrya carpinifolia Scop. 
36. Paliurus spina-christi Mill. 
37. Picea abies (L.) Karst 
38. Pinus nigra Arnold
39. Pinus sylvestris L. 
40. Pistacia terebinthus L. 
41. Platanus orientalis L.
42. Populus tremula L. 
43. Prunus cerasifera Ehrh. 
44. Prunus mahaleb L. 
45. Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 

Franco 
46. Quercus cerris L. 
47. Quercus pubescens Willd. 
48. Rhamnus rhodopeus Velen. 
49. Ruscus aculeatus L. 
50. Ruscus hypoglossum L.
51. Ruta graveolens L. 
52. Salix alba L. 
53. Salix caprea L.
54. Salix purpurea L. 
55. Staphylea pinnata L. 
56. Syringa vulgaris L. 
57. Taxus baccata L. 
58. Viscum album L.

 
Глациалните реликти са значително по-малко на брой – само 6 вида, поради липсата на 
благоприятни условия на развитието им в „Червената стена”, в която няма високопланински 
местообитания. По този начин общият процент на реликтите в резервата е равен на 7.6%. 
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Списък на глациалните реликти от флората на биосферен резерват „Червената стена”. 
 

1. Goodyera repens (L.) R. Br. 
2. Omalotheca supina (L.) DC.
3. Phleum alpinum L. 
4. Pseudorchis albida (L.) A. & D. 

Lőve 
5. Rhodiola rosea L. 
6. Saxifraga ferdinandi-coburgi 

Kellerer & Sűnd. 
 
Списък на видовете от флората на биосферен резерват „Червената стена, включени в „Списък 
на редките, застрашени и ендемични растения от флората на Европа (Lucas, 1983). 
 

Растителен вид Категория
1. Alkanna primuliflora Griseb. R
2. Alkanna stribrnyi Velen. R
3. Cypripedium calceolus L. VU
4. Fritillaria gussichiae (Degen R
5. Jasione bulgarica Stoj. & nt
6. Lathraea rhodopea Dingl. R
7. Marrubium friwaldskyanum R
8. Minuartia bulgarica (Velen.) nt
9. Ononis adenotricha Boiss. R
10. Onosoma rhodopea Velen. R
11. Pulsatilla halleri (All.) VU
12. Sempervivum leucanthum nt
13. Seseli rhodopaeum Velen. nt
14. Verbascum decorum Velen. R

 

Видовете от „Червения списък на IUCN от 1997 на глобално застрашените растения” (Walters 
& Gillet eds. 1998), срещащи се в резервата са общо 13 на брой, като 12 са с категория „рядък 
вид”, а един вид е с категория „неопределен” (I). 
 
Списък на видовете от флората на биосферен резерват „Червената стена, включени в 
„Червения списък на IUCN от 1997 на застрашените растения” (Walters & Gillet eds. 1998). 
 

Растителен вид Категория
1. Acer heldreichii Orph. I
2. Alkanna primuliflora R
3. Alkanna stribrnyi Velen. R
4. Campanula lanata Friv. R
5. Fritillaria gussichiae R
6. Fritillaria pontica Wahlenb. R
7. Haberlea rhodopensis Friv. R
8. Jasione bulgarica Stoj. & R
9. Lathraea rhodopea Dingl. R
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10. Medicago rhodopea Velen. R
11. Onosoma rhodopea Velen. R
12. Scabiosa rhodopensis Stoj. R
13. Trachelium rumelianum R

 

С най-голяма консервационна значимост са следните 13 вида: Acer heldreichii Orph., 
Alkanna stribrnyi Velen., Campanula lanata Friv., Cypripedium calceolus L., Fritillaria 
gussichiae (Degen & Dörfl.) Rix, Goodyera repens (L.) R. Br., Haberlea rhodopensis Friv., 
Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng., Lathraea rhodopea Dingl., Onosoma rhodopea 
Velen., Pulsatilla halleri (All.) Willd., Trachelium rumelianum Hampe и Verbascum decorum 
Velen. 

В в сърцевинната зона на предлагания биосферен парк се намира единственото известно в 
страната находище на Cypripedium calceolus – едно от най-редките растения във флората на 
България. Това е и най-южното находище за вида в Европа. В заключение може да се 
направи извода, че висшата флора на биосферен резерват „Червената стена” има много 
висока консервационна стойност – 57 вида от нея са включени в първото издание на Червена 
книга на НР България (1984); 28 вида са включени във второто издание на Червена книга на Р 
България (2011); 14 вида са включени в „Списъка на редките, застрашените и ендемичните 
растения в Европа” (1983); 13 вида са в „1997 IUCN Red List of Threatened Plants” (1998); 38 
вида са защитени от националното законодателство – от Закона за изменение и допълнение 
на Закона за биологичното разнообразие (2007); 20 вида са защитени от конвенцията CITES 
(1973); 6 вида са строго защитени от Бернската конвенция (1979); 3 вида 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; 45 вида са балкански и 12 вида са 
български ендемити; терциерните реликти са 59 вида, а глациалните са 6 вида. 

Птици: 

В предлагания биосферен парк „Червената стена” са регистрирани 49 вида, което 
представлява 19.4% от българската орнитофауна.  От общо 49-те вида птици 88% (43 вида) са 
защитени на територията на цялата страна, местообитанията на 11 вида подлежат на опазване 
и 3 вида (Tetrao urogallus, Alectoris graeca, Columba palumbus) са под режим на опазване и 
регулирано ползване от природата.  

Тринадесет от установените видове птици попадат в Червената книга на България (2012). 
Застрашени от изчезване (EN) са 5 вида (Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Tetrao urogallus, 
Alectoris graeca, Dendrocopos leucotos) уязвими (VU) – 5 вида (Pernis apivorus, Buteo rufinus, 
Aquila chrysaetos, Dendrocopus martius, Ficedula semitorquata), почти застрашен (NT) – 1  вид 
(Corvus corax) и слабо засегнати (LC) са два вида (Bonasa bonasia, Emberiza cia). 

Тридесет и седем процента от установените видове са застрашени от изчезване (te) от 
резервата, 31% са много редки (vr), 22% – редки (r), 6% – обикновени (с) и много обикновени 
(vc) – 4%. 

 

№ 
Българско 

име Научно име Обилие Срещаемост Статус
ЧКБ 
2012

ЗБР 
Сез.динам. 

Зоогеогр.
принадл.II III IV 

1 Осояд Pernis 6 II vr VU * * - MB E 
2 Голям ястреб Accipiter 2 II vr EN - * - RB HA 
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3 Малък ястреб Accipiter 4 III r EN - * - RB PA 
4 Обикновен Buteo buteo 2 II vr - - * - RB HA 
5 Белоопашат Buteo rufinus 1 I te VU * * - RB PX 
6 Скален орел Aquila 1 I te VU * * - RB HA 
7 Обикновен Falco 3 II vr - - * - MB OW 
8 Лещарка Bonasa 11 II r LC * * - RB S 
9 Глухар Tetrao 2 II vr EN * - * RB PA 

10 Планински Alectoris 8 I vr EN * - * RB TM 
11 Гривяк Columba 9 III r - - - * MB ET 
12 Кукувица Cuculus 3 II vr - - * - MB PA 
13 Горска Strix aluco 1 I te - - * - RB PA 
14 Алпийски Tachymarptis 2 I te - - * - MB IA 
15 Блед бързолет Apus pallidus 26 I vr - - * - MB M 
16 Черен кълвач Dryocopus 9 IV c VU * * - RB PA 
17 Голям пъстър Dendrocopos 14 III c - - * - RB PA 
18 Сирийски Dendrocopos 1 I te - * * - RB M 
19 Белогръб Dendrocopos 1 I te EN * * - RB PA 
20 Селска Hirundo 9 III r - - * - MB PXM 
21 Чеврвенокръс Hirundo 6 II vr - - * - MB IA 
22 Градска Delichon 1 I te - - * - MB PA 
23 Горска Anthus 2 I te - - * - MB ET 
24 Планинска Motacilla 3 III r - - * - RB PA 
25 Бяла Motacilla 1 I te - - * - MB PA 
26 Воден кос Cinclus 2 II vr - - * - RB PM 
27 Орехче Troglodytes 4 III r - - * - RB HA 
28 Червеногръдк Erithacus 18 IV vc - - * - RB E 
29 Кос Turdus 7 III r - - * - RB PA 
30 Поен дрозд Turdus 2 I te - - * - MB E 
31 Имелов дрозд Turdus 4 I te - - * - RB ET 
32 Елов певец Phylloscopus 3 II vr - - * - MB PA 
33 Жълтоглаво Regulus 1 I te - - * - RB PA 
34 Полубеловрат Ficedula 1 I te VU * * - PMS E 
35 Матовоглав Parus 7 III r - - * - RB PA 
36 Качулат Parus 6 II vr - - * - RB E 
37 Черен Parus ater 13 II r - - * - RB PA 
38 Син синигер Parus 2 I te - - * - RB E 
39 Голям Parus major 10 III r - - * - RB PA 
40 Горска Sitta 10 II vr - - * - RB PA 
41 Горска Certhia 2 I te - - * - RB HA 
42 Градинска Certhia 2 II vr - - * - RB E 
43 Червеногърба Lanius 2 II vr - * * - MB PA 
44 Сойка Garrulus 6 III r - - - - RB PA 
45 Гарван Corvus corax 14 III c NT - * - RB HA 
46 Обикновена Fringilla 34 IV vc - - * - RB E 
47 Жълта Emberiza 1 I te - - * - RB PA 
48 Сивоглава Emberiza cia 1 I te LC - * - RB PA 
49 Сива овесарка Miliaria 1 I te - - * - MB ET 

 

Безгръбначна фауна 
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Видове, включени в Червен списък на Международния съюз за опазване на природата и 
природните ресурси: Libelloides macaronius (Scopoli, 1763) (Insecta: Neuroptera, 
Ascalaphidae); Carabus intricatus Linnaeus, 1761 (Insecta: Coleoptera, Carabidae); Cerambyx 
cerdo Linnaeus, 1758 (Insecta: Coleoptera, Cerambycidae); Morinus asper funereus (Mulsant, 
1862) (Insecta: Coleoptera, Cerambycidae); Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) (Insecta: 
Lepidoptera, Papilionidae). Общо 5 вида. 

Видове, включени в Директива 92/43 на Съвета на Европейската икономическа 
общност за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна: 
Paracaloptenus caloptenoides (Brunner von Wattenwyl, 1861) (Insecta: Orthoptera, Acrididae); 
Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 (Insecta: Coleoptera, Cerambycidae); Morinus asper funereus 
(Mulsant, 1862) (Insecta: Coleoptera, Cerambycidae); Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) 
(Insecta: Lepidoptera, Erebidae); Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) (Insecta: Lepidoptera, 
Papilionidae); Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) (Insecta: Lepidoptera, Papilionidae). Общо 
6 вида. 

Видове, включени в Конвенция за опазване на дивата природа и природните 
местообитания в Европа: Paracaloptenus caloptenoides (Brunner von Wattenwyl, 1861) 
(Insecta: Orthoptera, Acrididae); Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 (Insecta: Coleoptera, 
Cerambycidae); Morinus asper funereus (Mulsant, 1862) (Insecta: Coleoptera, Cerambycidae); 
Phengaris arion (Linnaeus, 1758) (Insecta: Lepidoptera, Lycaenidae); Parnassius apollo (Linnaeus, 
1758) (Insecta: Lepidoptera, Papilionidae); Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) (Insecta: 
Lepidoptera, Papilionidae). Общо 6 вида. 

Видове, включени в Европейски червен списък на глобално застрашените животни и 
растения: Libelloides macaronius (Scopoli, 1763) (Insecta: Neuroptera, Ascalaphidae); Cerambyx 
cerdo Linnaeus, 1758 (Insecta: Coleoptera, Cerambycidae); Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) 
(Insecta: Lepidoptera, Papilionidae); Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) (Insecta: 
Lepidoptera, Papilionidae). Общо 4 вида. 

Видове, включени в списък на застрашените безгръбначни на проекта CORINE 
biotopes: Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 (Insecta: Coleoptera, Cerambycidae); Morinus asper 
funereus (Mulsant, 1862) (Insecta: Coleoptera, Cerambycidae); Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) 
(Insecta: Lepidoptera, Lycaenidae); Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) (Insecta: Lepidoptera, 
Papilionidae); Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) (Insecta: Lepidoptera, Papilionidae). Общо 
5 вида. 

Видове, включени в Закон за биологичното разнообразие в България: Cerambyx cerdo 
Linnaeus, 1758 (Insecta: Coleoptera, Cerambycidae); Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) (Insecta: 
Lepidoptera, Papilionidae). Общо 2 вида. 

Видове, включени в Червена книга на България: Dicyphus martinoi Josifov, 1958 (Insecta: 
Hemiptera, Miridae); Carabus scabrosus bureschianus Breuning, 1928 (Insecta: Coleoptera, 
Carabidae); Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) (Insecta: Lepidoptera, Papilionidae). Общо 3 вида. 

Редки, ендемични и/или реликтни видове: Megaphyllum rhodopinum (Verhoeff, 1928) 
(Diplopoda: Julida, Julidae); Rhodopiella beroni beroni (Strasser, 1966) (Diplopoda: Julida, 
Julidae); Camponotus samius Forel, 1888 (Insecta: Hymenoptera, Formicidae); Orussus abietinus 
(Scopoli, 1763) (Insecta: Hymenoptera, Orussidae); Eucinetus haemorrhoidalis (Germar, 1818) 
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(Insecta: Coleoptera, Eucinetidae); Amphotis orientalis Reiche, 1861 (Insecta: Coleoptera, 
Nitidulidae). Общо 7 вида. 

 
Мекотели 

Ендемизъм 
Установени са следните ендемити: 
- 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. 

Консервационен статус 
- IUCN 2011 – LC (33 вида): Grossuana angeltsekovi, Platyla similis, Agardhiella macrodonta, 
Sphyradium doliolum, Chondrina avenacea, Vallonia costata, Vallonia pulchella, Acanthinula 
aculeata, Merdigera obscura, Ena montana, Chondrus zebra, Chondrula microtragus, Chondrula 
bicallosus, Mastus pupa, Vitrina pellucida, Oligolimax annularis, Eucobresia diaphana, 
Semilimacella bonelli, Cattania rumelica, Cattania rumelica, Cattania haberhaueri, Cepaea 
vindobonensis, Helix albescens, Helix lucorum, Helix pomatia, Fruticicola fruticum, Lindholmiola 
girva, Xerolenta obvia, Pseudotrichia rubiginosa, Perforatella incarnata, Monacha claustralis, 
Monacha carascaloides, Euomphalia strigella; 
- IUCN 2011 – NT (1 вид): Chondrula tridens; 
- IUCN 2011 – VU (1 вид): Belgrandiella dobrostanica; 
- ЗБР-4 (2 вида): Helix lucorum, Helix pomatia; 
- изчезнали (1 вид): Bithynia rumelica. 
 
Земноводни и влечуги 
 
На територията на предлагания биосферен резерват са установени следните консервационно 
значими видове земноводни и влечуги, което представлява 36% от херпетофауната в 
България, което е показател за високото видово разнообразие:   

 
Клас Разред Семейство Вид  ЗБР  92 /43  Bern ЧК  IUCN CITES 

Amphibia Caudata Salamandridae 
Salamandra 
salamandra 

I I I  -  I I I  -  LC -  

Amphibia Anura Bombinatoridae Bombina variegata 
I I ,  
I I I  

I I ,  IV I I  -  LC -  

Amphibia Anura Bufonidae Bufo bufo I I I  -  I I I  -  LC -  

Amphibia Anura Bufonidae Bufotes viridis I I I  IV I I  -  LC -  

Amphibia Anura Ranidae Rana dalmatina -  IV I I  -  LC -  

Amphibia Anura Ranidae Rana graeca I I I  IV I I I  -  LC -  

Amphibia Anura Hylidae Hyla arborea I I I  IV I I  -  LC -  

Reptilia Testudines Testudinidae 
Testudo hermanni 

I I ,  
I I I  

I I ,  IV I I  EN VU I I  

Reptilia Testudines Testudinidae 
Testudo graeca 

I I ,  
I I I  

I I ,  IV I I  EN NT I I  
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Клас Разред Семейство Вид  ЗБР  92 /43  Bern ЧК  IUCN CITES 

Reptilia Squamata Scincidae Ablepharus kitaibelii I I I  IV I I  -  LC -  

Reptilia Squamata Anguidae Anguis fragilis I I I  -  I I I  -  -  -  

Reptilia Squamata Lacertidae Podarcis muralis I I I  IV I I  -  LC -  

Reptilia Squamata Lacertidae Podarcis tauricus I I I  IV I I  -  LC -  

Reptilia Squamata Lacertidae Lаcerta viridis I I I  IV I I  -  LC -  

Reptilia Squamata Lacertidae Lacerta trilineata I I I  IV I I  -  LC -  

Reptilia Squamata Lacertidae Darevskia praticola -  -  I I I  -  NT -  

Reptilia Squamata Colubridae Natrix tessellata I I I  IV I I  -  -  -  

Reptilia Squamata Colubridae Coronella austriaca I I I  IV I I  -  -  -  

Reptilia Squamata Colubridae Dolichophis caspius I I I  IV I I  -  -  -  

Reptilia Squamata Colubridae Zamenis longissimus I I I  IV I I  -  LC -  

Reptilia Squamata Viperidae Vipera ammodytes I I I  IV I I  -  LC -  

 
 
Бозайници (без прилепи) 
 
Бозайната фауна в резерват „Червената стена“ е представена от 44 вида, или това е 44% от 
нашата териофауна (100 вида) или 65.7% от дребните и едрите бозайници (без прилепи). 
Консервационният статус на бозайниците обитаващи предлагания биосферен резерват е 
представен в следващата таблица.  
Установени са 4 вида от приложение 2 на ЗБР – лешников сънливец (Muscardinus 
avellanarius), пъстър пор (Vormela peregusna), видра (Lutra lutra) и вълк (Canis lupus). Четири 
от установените видове са включени в Червената книга Р България (2011), 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).  
 

№ Българско име Латинско име ЗБР ЧК IUCNN BERN 
Директ
ира 

92/43

CITES 

1 Белогръд таралеж Еrinaceus roumanicus (Barett- III - - - - - 
6 Maлка водна Neomys anomalus (Cabrera, - - - III - - 
7 Голяма белозъбка Crocidura leucodon (Hermann, - - - III - - 
8 Малка белозъбка Crocidura suaveolens (Pallas, - - - III - - 
9 Див заек Lepus capensis (Linnaeus, - - - III - - 

10 Лалугер Spermophilus sitellus II VU VU II II, IV - 
11 Катерица Sciurus vulgaris (Linnaeus, - - - III - - 
12 Горски сънливец Dryomys nitedula (Pallas, III - LC III IV - 
13 Обикновен Glis glis (Linnaeus, 1766)  - - LC III - - 
14 Лешников Muscardinus avellanarius II,III - - III IV - 
15 Оризищна мишка Мicromys minutus (Pallas, - - LC - - - 
27 Белозъбо сляпо Spalax leucodon (Nordmann, - - VU - - - 
28 Язовец Мeles meles (Linneaus, 1758)  - - - III - - 
29 Невестулка Мustela nivalis (Linnaeus, III - - III - - 
30 Черен пор Mustela putorius (Linnaeus, IV - - III V - 
31 Пъстър пор Vormela peregusna II VU VU - II, IV - 
32 Златка Martes martes (Linnaeus, II,III EN - - II, V - 
33 Бялка Martes foina (Erxleben,1777)  - - - III - - 
34 Видра Lutra lutra (Linnaeus, 1758) II,III VU VU II II, IV - 
35 Лисица Vulpes vulpes (Linnaeus, - - - - - - 
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№ Българско име Латинско име ЗБР ЧК IUCNN BERN 
Директ
ира 

92/43

CITES 

36 Вълк Canis lupus (Linnaeus, 1758) II,IV VU - II II, IV II 
37 Чакал Canis aureus (Linnaeus, 1758) IV - - - V - 
38 Кафява мечка Ursus arctos (Linnaeus, 1758) II,III EN - II II, IV II 
39 Дива котка Felis silvestris (Schreber, IV EN - II IV II 
40 Дива свиня Sus scrofa (Linnaeus, 1758) - - - - - - 
41 Сърна Capreolus capreolus - - - III - - 
42 Елен лопатар Dama dama (Linnaeus, 1758) - - - III - - 
43 Благороден елен Cervus elaphus   - - - III - - 
44 Дива коза Rupicapra rupicapra  II,IV EN - III II,IV - 

 
 
Прилепи:  
 
Биосферен парк „Червената стена“ е изключително важен за прилепите, тъй като в границите 
му попадат множество пещери, ниши и скални цепки (част от Добростанския карстов масив). 
Няколко пещери са убежище на големи колонии, като една от тях е от европейско значение 
за опазване на тази група животни и е обявена за значимо подземно местообитание на 
прилепи. В границите на резервата са включени и стари гори – убежище за редки и уязвими 
горски видове 
Усатновени са около 20 вида прилепи, което представлява 60.6% от прилепите в България. 
Всички те са с висок консервационен статус и значителна уязвимост от човешко влияние. 
 
Природозащитен  статус на прилепите в биосферен  парк „Червената стена”: 
 
Разред Прилепи  Семейство ЗБР Берн Бон EURO 92/43 IUCN ЧК 
1. Голям подковонос Rinolophidae 2/3 II II + 2/4 LC почти 
2. Малък подковонос Rinolophidae 2/3 II II + 2/4 LC слабо засегнат 
3. Южен подковонос Rinolophidae 2/3 II II + 2/4 NT уязвим 
4. Средиземноморски Rinolophidae 2/3 II II + 2/4 LC уязвим 
5. Голям нощник  Vespertilionid 2/3 II II + 2/4 LC почти 
6. Остроух нощник Vespertilionid 2/3 II II + 2/4 LC почти 
7. Бехщайнов нощник Vespertilionid 2/3 II II + 2/4 NT уязвим 
8. Трицветен нощник Vespertilionid 2/3 II II + 2/4 LC уязвим 
9. Дългопръст нощник Vespertilionid 2/3 II II + 2/4 VU уязвим 
10. Пещерен дългокрил  Miniopteridae 2/3 II II + 2/4 NT уязвим 
11. Натереров нощник Vespertilionid 3 II II + 4 LC слабо засегнат 
12. Нощник на Брандт Vespertilionid 3 II II + 4 LC слабо засегнат 
13. Сив дългоух прилеп Vespertilionid 3 II II + 4 LC слабо засегнат 
14. Ръждив вечерник Vespertilionid 3 II II + 4 LC слабо засегнат 
15. Малък вечерник Vespertilionid 3 II II + 4 LC уязвим 
16. Кафяво прилепче Vespertilionid 3 III II + 4 LC слабо засегнат 
17. Малко кафяво Vespertilionid 3 II II + 4 LC - 
18. Средиземноморско Vespertilionid 3 II II + 4 LC - 
19. Савиево прилепче  Vespertilionid 3 II II + 4 LC слабо засегнат 
20. Булдогов прилеп Molossidae 3 II II + 4 LR недостатъчно 
 

 

14.2.2. Какъв е натискът върху ключовите видове? С други думи: какви са заплахите 
(например неустойчиво управление на горите), техните непосредствени причини (двигатели 
на промяна като изменения в горите или в местообитанията), техните базови причини 
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(например прекомерна паша, пожари, замърсяване), както и основните движещи сили 
(например: икономически, политически, социални, външни и т.н.) и коя е засегнатата 
област(и)? 
 

Поради големият брой на ключовите видове, за предоставяне на изисканата информация е 
необходим задълбочен и детайлен анализ с голям обем. Такъв до момента частично е 
извършен за територията на сърцевинната и буферната зони и предстои да бъде извършен 
комплексно за цялата територия на предлагания биосферен парк.  

По-долу са изборени едни от основните заплахи за ключовите видове, идентифицирани при 
разработване на Плана за управление на съществуващия резерват „Червената стена“ 
(сърцевинна зона на предлагания биосферен парк): 

- Една от заплахите за консервацонно значимите растителни видове е 
туристическото натоварване. То е съсредоточено по границите на сърцевинната зона 
на предлагания биосфререн парк, където се намират и достъпни за ползване 
туристически маршрути. Заплаха е събирането на растения от туристите, свързано с 
тяхната декоративна стойност (главно видове от семействата Салепови (Orchidaceae), 
Кремови (Liliaceae), Кокичеви (Amaryllidaceae), Перуникови (Iridaceae), Розоцветни 
(Rosaceae) и др.) – голяма част от тях изключително редки реликтни и ендемитни 
видове. Туристическия поток води неминуемо и до безпокойство за животинските 
видове обитаващи района. Това въздействие е очаквано в близост до туристическите 
пътеки и превантивна мярка е засилване на контрола в началото и края на 
маршрутите.  

- Замърсяването на околната среда с битови отпадъци в резултат на туризма в 
района е слабо, главно около туристическите пътеки. Необходимо е поставяне на 
съоръжения за събиране на отпадъци и периодичното му събиране, особено в района 
на Аязмото и местн. Клувията, с. Бачково в близост до Бачковския манастир – 
буферната зона на предлагания биосферен парк).  

- Силното редуциране на пасищните животни през последните десетилетия е 
причина за сукцесионен натиск върху мезофилните и ксеромезофилните тревни 
съобщества в сърцевинната и буферната зони. Тази растителност съществува 
дългосрочно само при наличието на регулярно пашуване и коситба. Понастоящем, 
поради отсъствието на паша и коситба  гората настъпва към своите естествени 
местообитания. Обрастването с храсти и настъпването на дървесната растителност е 
естествен процес на изместване на тревните съобщества. В резултат редица 
консервационно значими тревисти видове и техните съобщества се оказват с твърде 
ограничено разпространение и в близко бъдеще са заплашени от изчезване.  

- Друга заплаха за консервационно значимите видове е навлизането на чужди 
за местната флора видове в природните местообитания, основно айлант, аморфа и 
акация в покрайнините на сърцевинната зона. Тези видове са много устойчиви, 
разпространяват се бързо и навлизат в природните местообитания като променят 
характера им и изместват консервационно значимите видове.   

- Паленето на огън на нерегламентирани места по време на туристически 
излети застрашава  консервационно значимите видове. От тази антропогенна заплаха 
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са застрашени най-вече иглолистните гори в резервата и тревните екосистеми, поради 
което значение й може да се определи като високо  в горските и тревни местообитания 
в парка, където се намират и находищата на изброените по-горе растителни видове. 
Въздействието на пожарите  е  директно и върху животинските видове,  особено върху 
дребните и бавноподвижни видове. Дългосрочно е увреждането на местообитанията.  

- Друга заплаха за консервационно значимите видове в горските                   
екосистеми в буферната зона може да се посочат някои горскостопански практики, 
монокултурното земеделие на големи площи в което преобладава отглеждане на 
едногодишни полски култури, строителството и др.  

- Орнитофауната в резервата е заплашена от колекционери на грабливи птици, 
наблюдатели на птици (туристи), необезопасени стълбове за пренос на електрическа 
енергия, от любители на пещерен туризъм и изчезване на лалугера поради промяна в 
ползването на земите, респ. промяна на местообитанията на вида. 

- Бракониерството е сериозна заплаха, особено за едрите бозайници. Има 
данни за незаконен лов на диви кози от бракониери от с. Бачково и гр. Асеновград. 
Залагат се примки за различен вид дивеч, като има случай на уловено малко мече в 
примка за дива свиня (по данни на мести хора). Това  въздействие е директно върху 
популациите на защитените видове.  

 

14.2.3. Какви видове мерки и индикатори се използват в момента или се планира да се 
използват за оценка на групите видове и натиска върху тях? Кой е отговорен за това или се 
предвижда да бъде в бъдеще? 
 

За предприемане на целенасочени и адекватни мерки  срещу натиска върху отделните групи 
видове е необходимо провеждане на целенасочени проучвания и детайлен анализ в цялата 
територия на предлагания биосферен парк. Такъв до момента отчасти е направен само за 
територията на сърцевинната зона и граничещите с нея територии – части от буферната зона. 
По долу са изброени някои от основните мерки за оценка на групите видове и натиска върху 
тях: 

- В  Плана за управление на съществуващия резерват «Червената стена», утвърден от МОСВ 
през 2015 г. е направен подробен анализ  и оценка на състоянието  на местобитанията и 
популациите на видовете в сърцевинната и част от буферната зони на предлагания биосферен 
парк. Планът е разработен за период от 10 години. След изтичане на този период се извършва 
актуализирана на плана. Предвидено е на петата година от приемането му, т.е през 2020 г. да 
се ревизира състоянието на ключовите видове и изпълнението на заложените в плана цели и 
задачи. Освен това ежегодно ще се извършва текущ годишен преглед и при необходимост ще 
се предриемат нужните действия. Институцията, която е отговорна за прилагане и 
изпъленние на Плана е РИОСВ-Пловдив. 

- За оценка на консервационно значимите видове и въздействие на заплахите върху тях се  
провежда периодичен мониторинг – някои от видовете са включени в Националната система 
за мониторинг на биологичното разнообразие. Резултатите от провеждания мониторинг се 
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изпращат в Изпълнителна агенция по околна среда. Данните от мониторинга се използат за 
оценка на видовете и анализ на натиска върху тях. За провеждане на мониторинга са 
отговорни  МОСВ, ИАОС, РИОСВ-Пловдив. 
 

14.2.4. Какви действия се предприемат в момента за намаляване на този натиск? 
 
За намаляване на натиска върху видовете и местообитанията, описан в т.14.2.2  към момента 
се предприемат средните дейности: 
 

- За минимизиране въздействието от засиленото туристическо натоварване 
особено в сърцевинната и отчасти в буферната зони, където са концентрирани 
консервационно значимите видове са изградени туристически пътеки. Те са 
маркирани и обозначени с информационни и забранителни табели и туристите нямат 
право да се отклоняват от тях, с цел да не се безпокоят редките животински видове и 
да не се утъпкват находищата на редките и защитени растителни видове. 
Туристическите пътеки са изградени и се поддържани от РИОСВ-Пловдив.  

- Сърцевинната зона на предлагания биосферен парк има осигурена охрана от 
служител на РИОСВ-Пловдив, който ежедневно на терен осигуряване опазване на 
територията от бракониери, недобросъвестни туристи, палене на огън и др. заплахи за 
видовете и местообитанията – напр. пожари и т.н. 

- Провежда се ежегоден мониторинг на някои консервационно значими 
видове растения и животни, включени в Националната система за биологичен 
мониторинг; 

- Горскостопанските дейности в буферната и преходната зони се провеждат в 
съответствие с утвърдени горскостопански програми, където се допускат само 
устойчиви горскостопански дейности, съобразени с режимите и допустимите норми в 
НАТУРА 2000 зоните. Всички горскостопански планове са съгласувани от МОСВ 
след проведена процедура по оценка на степента им на въздействие с предмета и 
целите на опазване на защитените зони. 

- Строителството в сърцевинната зона е забранено. А в буферната и 
преходната зони всички дейности за строителство и промяна предназначението на 
земята се съгласуват от РИОСВ или МОСВ по реда регламентиран в Закона за 
опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Целта на това 
съгласуване е именно опазване на консервационно значимите видове и свеждане до 
миниму негативното въздействие от този натиск  върху природните местообитания.  
 
 

14.2.5. Какви действия се предвижда да се предприемат в бъдеще с цел намаляване на този 
натиск? 
 
За в бъдеще ще продължат да се прилагат  изброените в т.14.2.4 дейности. Предвижда се   
петата година от приемане на ПУ на сърцевинната зона (където са концентрирани 
консервационно значимите видове) – 2020 г. да се извърши ревизия на състоянието на 
ключовите видове и изпълнението на заложените в плана цели и задачи. След анализ на 
резултатите от тази ревизия е възможно да се предприемат нови дейности за намаляване 
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натиска върху видовете и местообитанията в парка, както и да се развиват и разширяват вече 
прилаганите мерки (описани в т.14.2.4).  
 
 
 
14.3. На ниво генетично разнообразие: 
 
14.3.1. Опишете видове или сортове, които са от съществено значение (например за опазване, 
медицина, производство на храни, агробиоразнообразие, културни практики и т.н.). 

 

На територията на община Асеновград се отглеждат предимно зърнено житни култури, 
зеленчуци, трайни насаждения – лозя и овощни градини, които са съществен източник за 
производство на храни за населението в региона и страната.  Предпоставка за това е големият 
размер на земеделските територии (80,83 % обработваеми). Отглеждат се също така и 
техническите култури  - тютюн, слънчоглед и фъстъци. Най-голям дял от производството на 
зеленчуци заема отглеждането на пипер, домати и корнишони, но поради затруднения в 
реализацията ежегодно намаляват засетите площи.     
В следващите четири таблици е представена подробната информация за отглеждането на 
различните видове земеделски култури по площ и по производство. Източник на данните е 
Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив. 
 
Данни за производството по видове отглеждани култури за Община Асеновград за периода 

2010 г. 2013 г. 

 
Есенни 
култури 

2010 2011 2012 2013 
Засети Произв. Засети Произв. Засети Произв. Засети Произв. 

Пшеница 55946 17512 57250 20578 64794 16392 62440 17420
Ечемик 7675 2086 7850 2801 9859 2512 11740 2759
Ръж 680 174 580 148 1100 242 1560 281
Тритикале 408 96 660 165 1450 310
Зимна 7602 1239 16027 1528 8882 1100 4900 248
Пролетен  150 39  

 
Към настоящия момент на територията на общината се отглеждат главно пшеница (около 62 
х.дка), ечемик (около 12 х.дка), слънчоглед (около 22 х.дка) и тютюн (1 950 дка). Прави 
впечатление, че през годините от есенните култури намалява производството на зимната 
маслодайна рапица, а се увеличава добива на ръжта. Пшеницата и ечемика запазват обема си 
на производство. 
 
Пролетни култури 
 

Пролетни 2010 2011 2012 2013 
 Засети Произв. Засети Произв. Засети Произв. Засети Произв. 
Овес 1660 178 869 210 1038 197 770 193 
Царевица 9953 24100 10449 21300 7095 11236 5200 10740 
Фасул 18 2 66 9 23 3 20 2,2 
Картофи 352 650 610 1652 210 510 200 367 
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Пролетни 2010 2011 2012 2013 
 Засети Произв. Засети Произв. Засети Произв. Засети Произв. 
Домати 253 710 109 335 196 580 153 320 
Пипер 362 340 430 397 204 260 190 161 
Краставици 42 430 42 528 32 250 45 95 
Корнишони 189 440 95 156 117 190 100 95 
Лук 
кромид 

518 1014 610 1379 322 810 190 310 
   

Чесън зрял  50 34 35 19 40 16 
Патладжан 54 182 47 107 71 195 65 122 
Зеле 158 337 17 31 136 255 125 204 
Дини 85 245 105 272 141 310 110 210 
Пъпеш 368 298 480 293 325 200 270 135 
Маслодаен 22400 2878 27446 2527 23995 1806 22020 3542 
Шарен 1100 112   
Царевица 5375 2171 4402 2531 4345 729 4450 1780 

 
Най-голямо увеличение на производството през посочените години отбелязва маслодайния 
слънчоглед. Рязко намаляват всички видове зеленчуци, царевицата и картофите. 
 
Добивът на тютюн през годините е силно намалял. Така например производството на 
ориенталски тютюн е намалял повече от седем пъти, на вирджиния - почти два пъти, а 
бърлей поради промените на пазарните изисквания вече не се произвежда.  

 
Сорт тютюн 

 
Тип 
тютюн 

2010 2011 2012 2013 
Рекол- Произв. Рекол- Произв. Рекол- Произв. Рекол- Произв./ 

Ориен- 946 215 445 82 521 115 450 55 
Вир- 1460 357 1960 422 1925 480 1500 270 
Бърлей 195 56       

 
 
Трайните насаждения също са доста разпространени. Отглеждат се лозя, круши, ябълки, 
ягоди, малини, орехи, бадеми и др. В следващата таблица могат да се проследят засадените 
дка с различни видове трайни насаждения и произвежданата от тях продукция.  

 
Трайни насаждения 

Трайни 
насаждения 

2010 2011 2012 2013 
Плодо- Произв. Плодо- Произв. Плодо- Произв. Плодо- Произв. 

Ябълки 92 48 84 56 93 65 93 46
Праскови 207 190 207 182 203 182 203 157
Сливи 40 26 40 32 86 70 86 63
Череши 458 560 458 680 858 730 858 600
Круши 20 5 20 5 25 10 25 5
Кайсии 18 14 15 13 18 11 18 13
Ягоди 87 92 102 98 102 134 102 125
Малини 15  135 109 135 35 93 46,5
Маслодай- 8 3 8 3 8 3 8 4
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Трайни 
насаждения 

2010 2011 2012 2013 
Плодо- Произв. Плодо- Произв. Плодо- Произв. Плодо- Произв. 

Лавандула 235 93 294 114 294 104 294 91
Лозя 6728 3100 6728 4100 5335 1500 6728 3027
Лозя 133 75 133 67 133 39 133 27 
Вишни 9 7 9 7 9 5 9 3,8
Дюли 5 2 5 1 6 1,6 6 1,44
Орехи 932 39 932 44 917 42 917 43
Бадеми 6 0,4 6 0,3 13 0,5 23 0,78

 
От представените данни в таблиците става ясно, че най-масово се отглеждат винените лозя. 
Сериозно е производството и на череши, ягоди, праскови и малини. Среща се и маслодайната 
роза, която обаче не е широко разпространена на територията на общината. 
 
Община Асеновград традиционно се слави с тъмните винени сортове лозя, които могат да 
получат добра подкрепа от новата селскостопанска политика и да се увеличат лозовите 
насаждения. Основните винени сортове, които се отглеждат на територията на предлагания 
биосферен парк са  

 Мерло – гр.Асеновград, с.Червен, с.Новаково, с.Горнослав, с.Патриарх Евтимово, 
с.Тополово 

 Каберне – с.Червен, с.Горнослав 
 Мавруд – с.Златовръх, с.Стоево, с.Нови Извор 
 Совиньон блан – с.Новаково 
 Мискет – с.Новаково 
 Памид – с.Горнослав 

 
Община Асеновград е известна с уникалния винарски сорт мавруд (известното маврудово 
вино), за чието отглеждане са идеални климатичните условия в ниските планински склонове 
на тази част от Родопите. Смята се, че тракийската култура по тези земи е в основата на 
лозаро-винарската традиция и на свързания с това тракийски култ към виното, чиито следи 
намираме в някои от днешните празници и обичаи – адекватна възможност за развитие на 
винен туризъм. 
 
От данните става ясно, че са налице всички предпоставки за високоефективно използване на 
земеделските земи и произвежданите видове и сортове са важен източник за 
агробиоразнообразието и източник на храна за населението на региона и страната. 
 
 
14.3.2. Какъв екологичен, икономически или социален натиск или друг вид промени могат да 
застрашат тези видове или сортове? 
 
Към момента няма налични изследвания свързани с възможни промени, които могат да 
застрашат тези видове и сортове. След създаването на биосферния парк предстои да се 
обърне внимание и на това.  
 
 



  
 
 
 

 
UNESCO - Man and the Biosphere (MAB) Programme - Biosphere reserve nomination form - January 2013 

14.3.3. Какви показатели на ниво видове са използвани или ще бъдат използвани, за да се 
оцени развитието и статута на популациите и свързаните с тях ползи? 
 
Неприложимо.  
 
 
14.3.4. Какви мерки ще бъдат използвани за опазване на генетичното разнообразие и 
практиките, свързани с опазването му? 
 
Неприложимо.  
 

 

15. Развиваща функция: 
 
15.1. Потенциал за насърчаване на икономическото и човешко развитие, което да е социално, 
културно и екологично устойчиво: 
 
15.1.1. Опишете как и защо районът има потенциал да служи като моделен регион за 
популяризиране на устойчивото развитие. 
 
Сърцевинната зона на резерват „Червената стена“ е обявена през 1962 г. с цел опазване на 
изключително богато биологично разнообразие – редки растителни и животински видове и 
разнообразие от екосистеми. Въпреки, че тогава местното население не е било наясно с 
концепцията за устойчиво развитие, повече от 50 години обитателите в района на резервата 
пазят това богатство и живеят в хармония с природата. Постепенно в района на резервата 
(населените места в територията на преходната зона) населението започва да развива 
устойчиви дейности като екологичен туризъм, хотелиерство, органично земеделие и 
животновъдство и др. Този баланс между опазването на природата, икономическия прогрес и 
социалното развитие на населението, представлява именно устойчивото развитие на района. 
Освен това районът е богат на културно-исторически обекти, които в съчетание с природното 
богатство предоставят голям  потенциал за икономическо развитие, в т.ч социално, културно 
и екологично.  
 
Районът има много голям потенциал и маже да служи като моделен район за устойчиво 
развитие, поради следното:  

 Традиционните дейности в съседните села включват селско стопанство – 
отглеждане на картофи, лозя, овощни градини, тютюн, органично земеделие и пр.; 
маломащабно животновъдство, риболов, пчеларство, дървообработване и дърворезба, 
и др. 

 В преходната зона на резервата, с. Бачково, са изградени органични ферми за 
производство на плодове и зеленчуци и организиране на еко-ваканции – посещения 
във фермите, комбинирани с посещения на Бачковския манастир.  

 На територията на резервата се развива културен и религиозен туризъм. Тук 
се намира един от най-известните манастири на България – Бачковският, свещено 
аязмо и три параклиса, всички обект на засилен туристически интерес.  
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 Територията на община Асеновград е особено привлекателен с уникалното 
съчетание на природно богатство и забележително културно-историческо наследство. 
Концентрацията на култови обекти от различни епохи тук е доказано най-голямата в 
България - енеолитното култово находище в местността Лопките, тракийското скално 
светилище Белинташ и християнската светиня Кръстова гора, където според 
легендите е заровена част от Кръста Господен. 

 Четири големи манастира /Бачковски, Горниводенски, Мулдавски и 
Араповски/, 33 църкви и над 200 параклиса са неоценимото архитектурно богатство 
на региона. Към всичко това местните хора прибавят очарованието на запазените през 
вековете етнографски и фолклорни ценности. 

 
Цялата територия на биосферния резерват „Червената стена“ има огромен потенциал за 
насърчаване на икономическото развитие, базирано на природните и културно-исторически 
дадености.  
 
Предвижда се след номиниране на територията за биосферен парк да продължи да се развива 
потенциала за устойчиво развитие на района, основаващо се на богатото природно и 
кулутрно  богатство и  развитие на екологосъобразни човешки дейности. Районът на резерват 
„Червената стена“ притежава голям потенциал и може да се използва 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; 
- Общината 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. 

- Общината 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 общината е свързано с други видове ценности: 
специфично земеползване, етнографски и фолклорни ценности с уникална празнично-
обредна система, традиционно винопроизводство с уникални за Европа сортове вина в 
един от ключовите винарски райони в България, специфична местна кухня и др. 

 
 

15.1.2. Как оценявате промените и успехите (какви цели и с какви индикатори)? 

 
В стратегическите документи на общината има различни индикатори, заложени с цел 
измерване на развитието. Един от тези стратегически документи е Общинския план за 
развитие на община Асеновград 2007-2013 г. През м. декември 2014 г. е изготвен доклад за 
резултатите от Последващата оценка на Общински план. В резултат на заложените 
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индикатори в доклада са направени следните заключения за промените и успехите в 
икономическото и социалното развитие на община Асеновград: 

През последните години в района на биосферния парк се отчита повишаване ръста на 
предприемаческия бизнес, който се развива на база на природното и културно богатство в 
региона. В резултат на преструктурирането на местната икономика възникват доста голям 
брой предприятия, които показват сериозна предприемаческа инициатива от страна на 
местния бизнес. За периода 2007-2013 г. броят на разкритите свободни работни места се е 
увеличил с 324. 

На следващо място е хотелиерството и ресторантьорството, като през 2012 г. броя на 
хотелите и ресторантите достига до 281 броя. Може да се отбележи, че хотелите и 
ресторантите за последните 5 години са се увеличили с 47 броя. Това е сериозен показател, 
който говори за активното развитие на туризма, който от своя страна води до 
необходимостта от откриване на подходящи места за нощувки, настаняване и осигуряване на 
храна за гостите на общината. 
 

В доклада за резултатите от оценката е направен  извода, че е постигнат значителен напредък 
в подобряване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия в общината, 
които са се възползвали от предоставените възможности за технологична модернизация, 
енергийна ефективност, внедряване на иновации в производството. Напредък е постигнат и 
по отношение на развитието на туризма и подобряване на предоставяните условия.   

Освен отчетените положителни промени в цитирания по-горе план за развитие на общината, 
като индикатор за успех може да се приеме и разработването и приемането от Общински 
съвет – Асеновград на „Общинска програма за опазване на биологичното и ландшафтното 
разнообразие на Община Асеновград“. Към програмата има и изготвен план за действие с 
период 2007-2016 г. 

Освен това през последните години са реализирани редица екологични проекти, а именно: 

- „Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват „Червената стена" и 
поддържан резерват „Изгорялото гюне", изпълнен от РИОСВ-Пловдив. В рамките на 
проекта е възстановена и подобрена туристическата инфраструктура в района на 
биосферния парк, възстановена е една от най-красивите пещери в сърцевинната зона – 
„Добростански бисер“ и др. 

- „Последната чаплова колония в Тракия. Възстановяване на смесени чаплови колонии 
в поречието на р. Марица“ изпълнен от СНЦ Зелени Балкани - Пловдив, с цел 
подпомагане на гнездовите популации на три вида чапли (малка бяла, нощна и 
гривеста) и малък корморан, чрез ограничаване на заплахите, увеличаване успеха от 
размножаването и възстановяване на унищожени местообитания; 

- „Изработване на План за управление на защитена зона „Конуш”, който се изпълнява 
от СНЦ Зелени Балкани - Пловдив, с цел Изработване на План за управление на 
защитена зона „Конуш”, която се намира в преходаната зона на предлагания 
биосферен парк; 

- Изпълнени са редица проекти за изграждане и рехабилитация на водопроводна мрежа 
на населени места в община Асеновград.  

- Проект „Асеновград – свещената порта на Родопите“ по Оперативна програма 
„Регионално развитие 2007-2013 г.” за разкриване в община Асеновград на 
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конкурентоспособни туристически атракции с оглед диверсификацията на 
туристическия продукт на Р. България;  

- Изпълнен проект за реклама и популяризиране на туристически продукт за културен и 
религиозен туризъм по проект „По пътищата на цивилизацията“ като партньор на 
Община Пловдив и Община Родопи. Обект на дейност на проекта е популяризиране и 
реклама на: Асенова крепост, скално светилище „Беланташ" и Бачковски манастир 
„Св. Богородица - Успение", намиращи се в буферната и преходната зони на 
предлагания биосферен парк; 

- Организирани и проведени са традиционни годишни културни събития за община 
Асеновград като „Конкурс за най-добро домашно вино“, „Национален поетичен 
конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта”, „Трифон Зарезан – празник на 
виното с народни борби“, „Фестивал на късометражни любителски филми и 
мултимедийни презентации“, „Национален конкурс за хумор и сатира „Голямата къща 
на мъдрите хора”, „Средновековен панаир с участието на клубове за средновековни 
възстановки“, „Фестивал на сватбените ритуали - Еньовден, обичай „Калиница”, 
„Маврудово хоро”- Фолклорен фестивал на любителски клубове за хора и танци“.  

За периода 2008-2012 г. Общината е направила много за подпомагане развитието на туризма 
(най-динамично развиващия се икономически сектор), като е инвестирала и продължава да 
инвестира както в местните туристически атракции, така и в техническата и културната 
инфраструктура. Разработеният Общински план за развитието на туризма като приоритет на 
община Асеновград е предпоставка за увеличаване на приходите в общината от тази дейност 
и за привличане на нови инвеститори. 

Постигнат е значителен напредък по отношение на проектната готовност по   подобряването 
на водоснабдителната и канализационна инфраструктура и подобряване на околната среда 
чрез изграждане на регионален център за обезвреждане на твърди и битови отпадъци за 
общините Асеновград, Първомай, Садово, Лъки, Куклен - I етап. Осъществени са и мерки за 
подобряване на пътната инфраструктура и планова и устройствена осигуреност. 

 

 
15.2. Ако туризмът е основна дейност: 
 
15.2.1. Опишете типа(овете) туризъм и съществуващите туристически услуги. Обобщете 
основните туристически атракции в предложения биосферен резерват и техните 
местоположения. 
 

Богатото природно, културно и историческо наследство на територията на община 
Асеновград, предоставя възможности за развите на културен, религиозен, планински, селски 
и екотуризъм, конен, велосипеден, винен, спелеоложки, ловен, риболовен и др. видове 
туризъм.  

Пътищата и пътеките по полегатите склонове на тази част на Родопите откриват чудесна 
възможност за велотурове. Налице е потенциал за развитие на орнитоложки туризъм – 
създаване на орнитоложки маршрути – около сърцевинната зона на парк, където може да се 
наблюдава редица дневни и нощни  грабливите птици – лешояди, соколи, орли и др. 
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На територията на резервата се развива културен и религиозен туризъм. Тук се намира един 
от най-известните манастири на България – Бачковският, свещено аязмо и три параклиса, 
всички обект на засилен туристически интерес. Това е предпоставка за разкриването и на 
нови семейни хотели и къщи за гости. 

В преходната зона на резервата, с. Бачково, са изградени органични ферми за производство 
на плодове и зеленчуци и организиране на еко-ваканции – посещения във фермите, 
комбинирани с посещения на Бачковския манастир. 
 
На територията на резервата се развива и екотуризмът (пешеходният туризъм) – в 
сърцевинната зона има маркирани 7 официални туристически маршрута. През 2012 г. 
експерти от РИОСВ – Пловдив разработиха проект към Оперативна програма „Околна 
среда“, в рамките на който е извършен ремонт и възстановяване на туристическа 
инфрастр“уктура – маршрути, информационни пунктове, посетителската инфраструктура на 
пещера „Добростански бисер“ и пр.  В резултат броят на посещенията в резервата е нараснал 
значително. 
 
Община Асеновград е известна с уникалния винарски сорт мавруд (известното маврудово 
вино), за чието отглеждане са идеални климатичните условия в ниските планински склонове 
на тази част от Родопите. Смята се, че тракийската култура по тези земи е в основата на 
лозаро-винарската традиция и на свързания с това тракийски култ към виното, чиито следи 
намираме в някои от днешните празници и обичаи – адекватна възможност за развитие на 
винен туризъм. 

Динамично се развива и СПА туризма, обусловен от наличието на минерални извори в 
Нареченски бани в преходната зона на парка и възможности за ползване на лечебно-здравни 
процедури  в изградената балнеолечебна инфраструктура.  

За развитие на туризма в общината е открит е туристически информационен център в 
сградата на най-старата община в центъра на град Асеновград. През 2012 г. е създаден и се 
поддържа интернет сайт на Туристически информационен център - Община Асеновград - 
www.tic.assenovgrad.com; Изграденият Туристически информационен център, както и 
разпространението на рекламни материали в Интернет и на хартиен носител, допълнително 
подпомагат развитието на туризма в общината. 
 
 
15.2.2. Колко посетители идват в биосферния резерват всяка година? (Направете 
разграничение между еднодневни посетители и посетители с нощувка; такива, които идват 
във биосферния резерват и такива, които само минават по пътя към друго място). Има ли 
тенденции на нарастване или намаляване? Има ли конкретни цели? 
 
С богатия си потенциал за развитие на културен, еко и селски туризъм, община Асеновград 
все повече привлича българските и чуждестранните туристи. Реализираните нощувки на 
чужденците от 1 333 през 2008 са се увеличили на 2 610 броя през 2012 г., което прави 195% 
увеличение. Това е един сериозен ръст, който говори за развитието на туризма в общината и 
смяна на целевите групи. За сравнение в Област Пловдив това увеличение за същия период е 
110,28%. 
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Ръст бележи и посещаемостта на местните природни и културно-исторически 
забележителности, на еднодневните туристически посещения, както и на пакетите 
туристически продукти. Туристите и гостите на общината достигат над 150 хил. души 
годишно. 

В развитието на туристическата функция на общината от значение е изградената 
туристическа инфраструктура. Сред нея основно място заемат средствата за подслон и 
местата за настаняване. В Община Асеновград тези средства са се увеличили от 19 през 2008 
г. на 20 броя през 2012 г. Докато в Област Пловдив те са намалели с 71,2% за същия период. 
Броят на леглата и леглоденонощията в общината са намалели съответно с 75,9 и 74,9%, 
което показва, че са закрити част от големите средства за подслон и настаняване и са открити 
нови по-малки обекти, разполагащи с по-малък брой легла.  

Реализираните нощувки в средствата за подслон са се увеличили от 27 044 през 2008 г. на 
62 234 през 2012 г., което показва една по-добра натовареност и ефективност на 
съществуващата леглова база.  

В ОПР на община Асеновград 2007-2013г., туризмът е определен като приоритетен отрасъл 
за развитие на територията на община Асеновград и поради този факт специфични 
индикатори свързани с развитието на отрасъла през периода са разгледани в оценката в 
следващата таблица:  
 

Основни индикатори за развитието на туризма в община Асеновград 
 

Показатели Мерна единица 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Средства за 
подслон и места 
за настаняване  

Брой  18  21  21  

Легла  Брой  1 003  1 046  749  
Легладенонощия  Брой  363 125  363 105  243 125  
Брой стаи  Брой  462  487  395  
Реализирани 
нощувки  

Брой  41 829  ..  56 651  

Пренощували 
лица  

Брой  8 860  9 430  14 653  

Приходи от 
нощувки  

Левове  819 105  839 049  1 357 067  

Хотели  Брой  11  11  14  
Легла  Брой  517  517  442  
Легладенонощия  Брой  188 705  175 955  137 523  
Стаи  Брой  288  288  244  
Реализирани 
нощувки  

Брой  5 770  4 100  15 007  

Пренощували 
лица  

Брой  3 911  2 663  7 619  

Приходи от 
нощувки  

Левове  212 835  167 706  583 765  

 
От данните в таблицата може да бъде направен изводът, че при броя на леглата, 
леглоденонощията и броя на стаите се наблюдава тенденция към намаление през периода 
2010-2012 г. От друга страна, броят на местата за подслон, хотелите реализираните нощувки 
и пренощувалите лица бележи ръст. Това се потвърждава и от реализираните приходи от 
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нощувки: по отношение на средствата за подслон и местата за настаняване увеличението е с 
близо 580 хил. лв., а при хотелите - с около 370 хил. лв. В обобщение, развитието на туризма 
в община Асеновград бележи положителна тенденция, даваща отражение и върху цялостното 
развитие на общината.  
 
По отношение на индикатора „брой туристи посетили туристически и културни обекти 
и забележителности“ за периода 2007-2013 г. се забелязва повишение от 100 000 д към 
2007 г. до 170 000 към 2013 г. Увеличението се дължи в голяма степен на изпълнените 
проекти: „Асеновград – свещената порта на Родопитe“ и „По пътищата на 
цивилизацията“, с които са популяризирани туристическите атракции и обекти. 
 
 
15.2.3. Как се управляват туристическите дейности понастоящем? 
 
За управление на туристическите дейности е приета „Програма за развитие на туризма в 
Община Асеновград” и е създаден и в момента работи Общински консултативен съвет по 
туризма, включващ представители на общинска администрация, общински съветници, 
представители на бизнеса в туристическия бранш, на архиерейското настоятелство, 
историческия музей и др;  
 
За развитие на туризма в общината е открит е туристически информационен център в 
сградата на най-старата община в центъра на град Асеновград. През 2012 г. е създаден и се 
поддържа интернет сайт на Туристически информационен център - Община Асеновград - 
www.tic.assenovgrad.com; Изграденият Туристически информационен център, както и 
разпространението на рекламни материали в Интернет и на хартиен носител, допълнително 
подпомагат развитието на туризма в общината. 
 
 
15.2.4. Посочете възможни положителни и/или отрицателни въздействия от туризма в 
настоящия момент или в бъдеще и как ще бъдат измервани тези въздействия (направете 
връзка с т. 14)? 
 
Развитието на туризма на територията на предлагания биосферен парк безпорно има голямо 
положително значение за местното социолано-икономическо развитие. Той е източник на 
доходи за местното население и както е посочено по-горе развитието на туризма в община 
Асеновград бележи положителна тенденция през последните години, даваща отражение и 
върху цялостното развитие на общината. Екологичният туризъм, основан на природното 
богатство е пример за устойчиво развитие и докзва ползите за местното население от  
предлагания биосферния парк. 
 
От друга страна една от заплахите за консервацонно значимите растителни видове е 
туристическото натоварване и особено по границите на сърцевинната зона на предлагания 
биосфререн парк, където се намират и достъпни за ползване туристически маршрути. 
Заплаха е събирането на растения от туристите, свързано с тяхната декоративна стойност 
(главно видове от семействата Салепови (Orchidaceae), Кремови (Liliaceae), Кокичеви 
(Amaryllidaceae), Перуникови (Iridaceae), Розоцветни (Rosaceae) и др.) – голяма част от тях 
изключително редки реликтни и ендемитни видове. Туристическия поток води неминуемо и 
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до безпокойство за животинските видове обитаващи района. Това въздействие е очаквано в 
близост до туристическите пътеки и превантивна мярка е засилване на контрола в началото и 
края на маршрутите.  
 

Замърсяването на околната среда с битови отпадъци в резултат на туризма в района е слабо, 
главно около туристическите пътеки.   

 

15.2.5. Как ще се управляват тези въздействия, и от кого? 
 
За минимизиране отрицателното въздействие от засиленото туристическо натоварване 
особено в сърцевинната и отчасти в буферната зони, където са концентрирани 
консервационно значимите видове са изградени туристически пътеки. Те са маркирани и 
обозначени с информационни и забранителни табели и туристите нямат право да се 
отклоняват от тях, с цел да не се безпокоят редките животински видове и да не се утъпкват 
находищата на редките и защитени растителни видове. Туристическите пътеки са изградени 
и се поддържани от РИОСВ-Пловдив.  
 
Сърцевинната зона на предлагания биосферен парк има осигурена охрана от служител на 
РИОСВ-Пловдив, който ежедневно на терен осигуряване опазване на територията от 
бракониери, недобросъвестни туристи, палене на огън и др. заплахи за видовете и 
местообитанията – напр. пожари и т.н. 
 
За опазване на консервационно значимите видове, концентрирани в сърцевинната зона на 
биосферния парк е отговорна РИОСВ-Пловдив, която стопанисва и охранява територията.  
След номиниране на предлагания биосферен парк се предвижда въдействието от развитие на 
туристическите дейности на цялата територия на прака да  се управлява от Консултативния 
(Управителен) орган на  парка. 
 
 
15.3. Селскостопански (вкл. пашуване) и други дейности (както законови, така и 
традиционни): 
 
15.3.1. Опишете типа селскостопански (вкл. пашуване) и други дейности, съответните 
територии и ангажираните хора (вкл. мъже-жени). 
 

Основните типове селскостопански дейности на територията на община Асеновград са 
свързани с отглеждане зърнено житни култури, зеленчуци, трайни насаждения – лозя и 
овощни градини, които са съществен източник за производство на храни за населението в 
региона и страната.  Предпоставка за това е големият размер на земеделските територии 
(80,83 % обработваеми). Отглеждат се също така и техническите култури  - тютюн, 
слънчоглед и фъстъци. Най-голям дял от производството на зеленчуци заема отглеждането на 
пипер, домати и корнишони, но поради затруднения в реализацията ежегодно намаляват 
засетите площи.     
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На територията на общината съществуват благоприятни условия за развитие на 
животновъдството. Наличието на 52 078 дка мери и пасища, както и съществуващите 
традиции в тази област са добра предпоставка за неговото развитие. В региона се отглеждат 
крави, кози, овце, свине, птици и впрегатни животни. Една от по-големите кравеферми с 
около 700 крави и 600 телета е разположена в град Асеновград, има и птицеферма с около 
200 000 птици.  В селата има още няколко големи ферми, а останалите животни се отглеждат 
от частни стопани. Има изградени четири мандри за преработка на мляко. 
 
Развитието на селското стопанство зависи основно от дейността на земеделските кооперации, 
земеделските производители и животновъдите. От следващата таблица се вижда динамиката 
на основните субекти в сектора. 
 
Брой на регистрирани земеделски производители по Наредба №3/1999г. за Община 
Асеновград за периода 2009г.-2013г. 
 

Година Регистрирани земеделски 
производители /бр. 

В т.ч. 
животновъди/бр.

В т.ч. кооперации/ 
бр. 

2009 788 310 10
2010 704 232 9
2011 635 162 9
2012 672 180 9
2013 683 185 9

                             Източник: Областна дирекция „Земеделие“ - Пловдив 

 
15.3.2. Посочете възможните положителни и/или отрицателни въздействия от тези дейности 
върху целите на биосферния резерват (вж т. 14). 
 
Към момента е трудно да се оценят възможните положителни и/или отрицателни въздействия 
от тези дейности върху целите на биосферния резерват.  До сега не са провеждани 
изследвания на възможните въздействия от селскостопанските дейности върху целите на 
биосферния резерват. Тези селскостопански дейности се развиват основно в преходната и в 
част от буферната зони на предлагания босферен парк. Предвижда се след номиниране на 
биосферния парк да се работи активно към постигане на целите и да се изследват и 
анализират потенциалните въздействия.  
 
 
15.3.3. Кои индикатори се използват или ще се използват за оценка на текущото състояние и 
тенденциите? 
 
Виж по-горе. 
  
  
15.3.4. Какви дейности се предприемат в момента, и какви мерки ще се приложат за 
засилване на положителните въздействия или намаляване на отрицателните такива върху 
целите на биосферния резерват? 
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След номиниране на предлагания биосферен парк ще се изследват и анализират 
потенциалните въздействия. След идентифициране на положителните и отрицателните 
въздействия ще се предприемат съответните мерки. 
 
 
15.4. Други типове дейности, оказващи положително или отрицателно въздействие върху 
местното устойчиво развитие, включително влияние върху биосферния резерват извън 
неговите граници. 
 
15.4.1. Опишете типовете дейности, съответните територии и ангажираните хора (вкл. мъже-
жени). 
 
Няма други типове дейности, които значително да повлияват или допринасят за местното 
икономическо развитие, освен описаните по-горе.  
 
15.4.2. Посочете възможните положителни и/или отрицателни въздействия от тези дейности 
върху целите на биосферния резерват (вж т. 14). Има ли вече постигнати някакви резултати? 
 
Неприложимо. 
 
15.4.3. Кои индикатори се използват или ще се използват за оценка на текущото състояние и 
тенденциите? 
 
Неприложимо. 
 
15.4.4. Какви дейности се предприемат в момента, и какви мерки ще се приложат за 
засилване на положителните въздействия или намаляване на отрицателните такива върху 
целите на биосферния резерват? 
 
Неприложимо. 
 
15.5. Ползи от икономическите дейности за местните хора: 
15.5.1. За дейностите, описани по-горе, какъв приход или други ползи ще извлекат директно 
местните общности (вкл. мъже-жени) от територията, предложена за биосферен резерват, и 
как? 
 
Неприложимо 
 
 
15.5.2. Какви индикатори се използват за измерване на приходите или другите ползи? 
 
По отношение на приходите от селскостопанските дейности: Земеделските производители са 
ретистрирани в Облстна дирекция - Земеделие, където се съдържа базата-данни за 
произвежданата от тях продукция. Индикаторите, които ще се използват за измерване на 
приходите са: дка засети площи, количество произведена продукция, бр.на отглежданите 
животни и т.н.  
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По отношение на приходите от икономическите дейности, базата–данни се съдържа в 
Община Асеновград. Индикаторите са заложени в общинския план за развитие на общината, 
който се разработва за седемгодишен период. Този план е основополагащ, стратегически, 
динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и 
балансирано местно развитие в посочената територия за дадения период. В чл. 34, ал. 1 от 
Закона за регионалното развитие, се регламентира извършването на последваща оценка не 
по–късно от една година след изтичането на периода на действие на стратегическите планове 
и в частност на Общинския план за развитие. За целите на тази оценка се изготвя доклад, в 
който за измерване на приходите са заложени  индикатори – общ бр. на предприятията, 
размер на приходите за всеки отрасъл по години, бр. нови предприятия, бр. открити работни 
места, размер на чуждестранните инвестиции,  бр. безработни, средна годишна работна 
заплата, бр. на трустите посетили общината, размер на приходите от туристическата дейност 
и т.н. Тези данни се анализират и обобщват в доклад, в който е направен анализ на приходите 
и ползите за населението за съответния  период.  
 
 
15.6. Духовни и културни ценности и традиционни практики: 
(Дайте описание на ценностите и практиките, вкл. културното разнообразие). 
 
15.6.1. Опишете съществуващите културни и духовни ценности и традиционни практики, 
вкл. езици, ритуали и традиционни поминъци. Има ли сред тях застрашени или изчезващи? 
 
Територията на предлагания биосферен парк е особено привлекателна с уникалното 
съчетание на природно богатство и забележително културно-историческо наследство. 
Община Асеновград 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. В този ресурс, особено значение има и системата от култови  
обекти от различни епохи. Това е една от привлекателните страни на ресурса, привличаща 
традиционно най-голям интерес. 
 
На два километра от Асеновград посока гр. Смолян се намира емблематичната за града 
Асенова крепост, от нея може да се придобие представа за историческото значение на града 
като защитник на българските земи от атаките идващи от юг. Въпреки, че е малко запазено от 
крепостните стени, църквата “Св. Богородица Петричка” е почти изцяло съхранена и към 
момента е действащ храм. Съществуват свидетелства, че на това място е имало крепост още 
от време на траките /известна като “Петричка крепост” преди преименуването и през 1934г. 
на името и в чест на цар Иван Асен ІІ. Построена върху скала на върха на рида, могилата е 
стратегически разположена в началото на проход, който свързва Тракия със северна Гърция 
и Егейско море. 
 
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-
дълбока древност. Това свидетелства за уникално високата християнска култура на 
територията. Асеновград е известен и като “Малкия Ерусалим”. 
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Районът на предлагания биосферен парк 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. 
 
Един от най-интересните праисторически обекти на територията на община Асеновград се 
намира в село Долнослав в местността Лопките. 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.  
 
Много са паметниците останали от траките. Изключително интересно както за 
специалистите, така и за туристите са тракийските скални светилища. Най-загадъчното от тях 
е светилището на Белинташ, съществувало от халищата до късната Античност. Белинташ е 
красива и непрестъпна скала, върху която е съществувало древно тракийско светилище, 
могат да се видят обредни урни и корита с улеи, на които са се извършвали ритуали. В 
районна на Асеновград са открити четири светилища на Тракийския конник, най-почитаното 
от траките божество през римската епоха. 
 
Асеновград се слави с Бачковския манастир. Според поверието градът се закриля от св. 
Богородица и в нейна чест два пъти годишно се правят прочутите местни “литийни шествия” 
(подобна традиция е съхранена единствено в Цариград и Ефес). Също така градът ни се слави 
с уникалния обичай “Каленица”, с “пълнокръвното”празнуване на Трифон Зарезан. Освен с 
виното, историята, църквите, шествията и традициите (между които и “пищните” 
асеновградски сватбени традиции), Асеновград е забележителен и с богата и вкусна местна 
кухня. 
 
 
15.6.2. Посочете дейности, насочени към идентифициране, опазване, популяризиране и/или 
съживяване на подобни ценности и практики. 
 
За популяризиране на това изключително богато културно и духовно наследство  е 
извършено маркиране и поставяне на знаци при културните обекти и природни 
забележителности. Предвижда се също актуализация на списък със 115 културни обекта на 
територията на Община Асеновград и създаване на сборник, подобен на 100-те Национални 
туристически обекта, които да са на територията на града (снимки и информация за всеки от 
обектите). Двуезични табели, маркиращи културните обекти, както и номер, отбелязващ 
последователността им в списъка на културните обекти в града. Тези дейности са предвидени 
в Общинската програма за развитие на туризма и се изпълняват от Община Асеновград. 
 

Община Асеновград е изпълнила проект за реклама и популяризиране на туристически 
продукт за културен и религиозен туризъм по проект „По пътищата на цивилизацията“ като 
партньор на Община Пловдив и Община Родопи. Обект на дейност на проекта е 
популяризиране и реклама на: Асенова крепост, скално светилище „Беланташ" и Бачковски 
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манастир „Св. Богородица - Успение", намиращи се в буферната и преходната зони на 
предлагания биосферен парк; 

 
За съживяване на традиционните местни традиции и обичаи са организирани и проведени са 
традиционни годишни културни събития за община Асеновград: „Конкурс за най-добро 
домашно вино“, „Национален поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за 
любовта”, „Трифон Зарезан – празник на виното с народни борби“, „Фестивал на 
късометражни любителски филми и мултимедийни презентации“, „Национален конкурс за 
хумор и сатира „Голямата къща на мъдрите хора”, „Средновековен панаир с участието на 
клубове за средновековни възстановки“, „Фестивал на сватбените ритуали - Еньовден, 
обичай „Калиница”, „Маврудово хоро”- Фолклорен фестивал на любителски клубове за хора 
и танци“.  

Общината е инвестирала и продължава да инвестира както в развитие и представяне на 
местните туристически атракции, така и в техническата и културната инфраструктура. Най-
значимите културно-исторически обекти са включени в разработените туристически 
маршрути.  
 
За съжяване на народните ценности и духовните традиции, основани на богатото културно-
историческо наследство в община Асеновград се ежегодно се честват официално следните 
традиции и празници: 

- Асеновград е един от крупните лозаро – винарски райони в България и 
затова най- големият празник за града е този, свързан с поминъка, а това е Трифон 
Зарезан, който се чества. Днес празникът Трифон Зарезан, Св. Трифон, е също 
основен за града. Център на празнуването му са поляните около параклиса “Св. 
Трифон“, в южната част над града. Там около параклиса отвън също се варят курбани, 
животните за които са осигурени от различни дарители. След празничната литургия в 
параклиса, свещеникът благославя курбаните и те се раздават на събраните хора. 
Всички, които желаят да празнуват на този ден се събират на компаний по поляните, 
черпят се и се веселят. От местният Винзавод е осигурена голяма бъчва с вино,от 
което се раздава на всички присъстващи. Около обед започват пехливанските борби, в 
които участват момчета и мъже от различни възрасти. На победителя се дава овен, 
който традиционно се връчва от кмета на града. Празникът продължава до късно по 
поляните с игри, песни и хора. 

- Друг характерен за Асеновград празник е Еньовден, или Свети Яни, който е 
на 24 юни и с него се отбелязва началото на лятото. На този ден във всички махали се 
прави обичаят “Калиница“. Малки момиченци, около три годишни, се обличат като 
булки и придружени от своите приятелки обикалят махалите и пеят песен за 
Калиница. Днес празникът продължава да битува, но той е силно променен. Майките 
обличат всикчи момичета,като булки,водят ги в параклиса “Св. Въведение 
Богородично“, където се събират всички калиници и след това свещеникът ги връща в 
църковния двор на църквата “Св. Никола” и там пеят песни и казват стихотворения. 
После всички обикалят по улиците и правят шествие по площада.   

- Друг характерен момент от празничния календар на Асеновград са 
литийните шествия, които се правят в града и околността на определени празници. С 
многото си църкви и параклиси, изградени в предишните векове, Асеновград се слави, 
като един от най-големите християнски култови центрове и дори с гордост се нарича 



  
 
 
 

 
UNESCO - Man and the Biosphere (MAB) Programme - Biosphere reserve nomination form - January 2013 

от местните жители “ Българският Йерусалим “. Най-големите литийни шествия са в 
периода на Великденските празници. Първото шествие е на втория ден от 
Възкресение Христово и се прави с чудотворната икона на Света Богородица, която е 
в големия храм на Бачковския манастир.Тя се носи на ръце от вярващите от манастира 
до местността Клувията, намираща се над манастира, където според преданието се 
счита, че е намерена. Тази икона е от 14 век и е донесена от Грузия, тъй като 
основателите на манастира са братята Григорий и Абасий Бакуриани. Тя се почита, 
като чудотворна и се смята,че с нея е дошло и благоденствието за района.  

 
 
15.6.3. Как би трябвало да се интегрират културните ценности в развойния процес: елементи 
на идентичност, традиционни познания, социални организации и пр.? 
 
Визията на община Асеновград е : 
 
“Високо качество на живот за жителите на Общината, основано на максимално използване на 
климатичните условия, разполагаемите природни ресурси, икономическия и човешкия 
потенциал, културните традиции и историческото наследство” .  
  
Посоченото ще се постигне, като се съхранят природното богатство и разнообразие, 
историческите и културните ценности и традиции, като се развият високоефективни 
производства и услуги, незамърсяващи околната среда, и се създадат съвременен транспорт и 
комуникации, а Община Асеновград се отвори широко към съседните общини, страната и 
света. 

 
15.6.4. Посочете дали съществуват индикатори, които да се ползват за оценка на тези 
дейности. Ако да, какви са те; дайте подробности. 
(Примери за индикатори: наличие и брой на формални и не-формални образователни програми, които запазват 
тези ценности и практики; брой на съществуващи програми за съживяване на ценности/практики; брой 
говорещи на малцинствени или застрашени от изчезване езици). 

 
Индикаторите са описани в  „Общиннския план за развитиена община Асеновград 2014-2020 
г.“, някои от които са: Общинският културен календар, образователни и тематични културни 
програми, пленери, фестивали, кръгли маси, форуми, работни срещи със заинтересованите 
страни, проучвания на потребностите на съгражданите и др. 

 
 
16.Функция логистична подкрепа: 
 
16.1. Изследвания и мониторинг: 
 
16.1.1. Опишете съществуващи и планирани изследователски програми и проекти, както и 
дейности по мониторинг; районите, в които те се (ще се) осъществяват с цел решаване на 
специфични въпроси, свързани с управлението на биосферния резерват и изпълнението на 
плана му за управление (моля направете връзка с променливите в Анекс І). 
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Поради изключителната природна стойност на съществуващия резерват „Червената стена“, 
характеризиращ се със значително висок процент защитени, ендемични и реликтни видове, 
от обявяването му съгласно националното законодателство през 1962 г. територията му е 
обект на мониторниг и многобройни изследвания. Последните изследвания на биологичното 
разнообразие в предлагания биосферен парк са проведени 2013-2014 г. в рамките на проект 
„Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват „Червената стена“ и поддържан 
резерват „Изгорялото гюне“. Проектът е реализиран от РИОСВ-Пловдив по Оперативна 
програма „Околна среда“. 

В края на 2015 г. е утвърден План за управление на съществуващия резерват „Червената 
стена“ (сърцевинната зона на предлагания биосферен парк), съгласно националното 
законодателство, според  който като дългосрочни цели за развитие на резервата е посочено: 

- Насърчаване на научни изследвания с цел проучване и мониторнг на 
разпространението и състоянието на популациите на видовете, с акцент върху 
консервационно значимите, както и природните местообитания с приоритетно 
значение на национално и европейско ниво 

- Създаване и поддържане на база данни за биологичното разнообразие в резервата. 

В изпълнение на заложените в плана цели, в бъдеще ще продължат да се развиват и ще се 
увеличават програмите за мониторинг и научни изследвания, тъй като в резервата се 
съхраняват видове не само от национална, но е от европейска и световна значимост.  
 

Понастоящем някои от консервационно значимите видове съхранявани в резервата са 
включени  в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, която е 
утвърдена от Министъра на околната среда и водите –  Ursus arctos, Rupicapra rupicapra, 
Cypripedium calceolus,  Onosma rhodopaea, Adiantum capillus-veneris L. и др. За тези видове се 
извършва периодичен мониторинг експерти от РИОСВ-Пловдив и БАН. 

Територията на предлагания биосферен парк бе обект на проучвания, проведени в рамките на 
проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза I“. Проектът приключи през 2013 г. и бе реализиран по 
Оперативна програма „Околна среда“. 

През 2016 г. стартира проект на Изпълнителната агенция по околна среда за мащабно 
проучване на над 500 растителни и животински вида и 93 типа местообитания, които са 
предмет на докладване по Директивата за местообитанията и Директивата за птиците. 
Проектът е на стойност 18 122 412 лв. и се финансира със средства по ОП „Околна среда 
2014-2020“. Основните дейности ще се извършват на територията на цялата страната, в т.ч и 
територията на предлагания биосферен парк. Ще се направи анализ и проучване на 52 вида 
безгръбначни, 38 вида риби, 43 вида земноводни и влечуги, 312 вида птици, 20 вида 
бозайници, 33 вида прилепи, 30 вида висши растения и 9 вида мъхове, както и на 93 типа 
природни местообитания. Въз основа на получените данни ще се планират мерки за 
запазване или възстановяването на благоприятното състояние на видовете и местообитанията 
през следващите години. Ще бъдат подготвени материали за издаване на албуми и ще се 
заснеме филм за целевите видове и природни местообитания. 
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16.1.2. Обобщете досегашните изследвания и дейности по мониторинг, свързани с 
управлението на биосферния резерват (моля направете връзка с променливите в Анекс І). 
 
Главните институции, извършващи проучвания на територията на биосферния резерват са: 

- Националната Изпълнителна агенция по околна среда – в съответствие с 
Националната система за мониторинг на биоразнообразието; 

- Българската академия на науките, главно ИБЕИ – под формата на различни проекти; 
- НПО и частни фирми, на база различни проекти. 

 
Не е възможно да се направи обобщение на всички досегашни изследвания и дейности по 
мониторинг, тъй като те са много и са разпръснати между различни организации, които са ги 
осъществявали. Най-много изследвания на сърцевинната и буферните зони на предлагания 
биосферен парк са извършени от експерти от Българска академия на науките. Проведените 
предишни проучвания на флората и фауната са обощени и записани към експертните доклади 
на отделните организмови групи, които са приложение на Плана за управление.  Същите са 
използани като база за разработване на Плана, предназначен за осигуряване управлението на 
територията, насочено към опазване на природната среда с отчитане на местните социално-
икономически и културни специфики. 
 
Последните изследвания на биологичното разнообразие в предлагания биосферен парк са 
проведени 2013-2014 г. в процеса на разработване на плана за управление. Извършена бе 
инвентаризация на горите и подробни проучвания на флората и фауната в сърцевинната зона 
и прилежащите и територии – буферната зона на предлагания биосферен парк. Резулатите от 
проеведените изследвания са обобщени в експертни доклади, в които са идентифицирани 
заплахите за видовете и последващите мерки, които следва да се предприемат за 
минимизиране на въздействието от тях. Именно тези изследвания са използвани като база за 
създаването на Плана за управление, разработен за период от 10 годин. Чрез Плана за 
управление, в който са систематизирани и анализирани резулатите от последните проучваня 
и мониторга на видовете и природните местообитания ще се  постигне устойчиво 
управление, основано на взаимодействие с всички заинтересовани страни и обединение на 
натрупан опит. 
 
 
16.1.3. Посочете каква изследователска инфраструктура съществува в предложения 
биосферен резерват и каква роля ще играе той в поддържането на подобна инфраструктура. 
 
Към настоящия момент на територията на предлагания биосферен парк не е изградена 
специализирана изследователска инфраструктура.  
 
 
16.2. Образование за устойчиво развитие и обществена осведоменост: 
 
16.2.1. Опишете съществуващите и планирани дейности, като посочите целевите групи и 
броя участници (като „учители“ и „ученици“), както и съответната територия. 
 
През последните 10 години, РИОСВ-Пловдив планира и провежда дейности по повишаване 
на екологичното съзнание на подрастващите и приобщаването им към проблемите свързани с 
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опазването и управление на биосферния парк. Една от дейностите, която се провежда 
минимум три пъти годишно са акции с ученици и студенти за почистване на туристическите 
маршрути в сърцевинната и буферната зони на предлагания биосферен парк. В тези акции се 
включват и местни хора от с. Бачково. Почистванията се извършват в най-посещаваните 
райони – местноста „Клувията“, с. Бачково, пътеката към водопод „Сливодолскато падало“ и 
района около  х. „Марциганица“ и пещера „Добростански бисер“. Акциите се съчетават с 
беседа на открито от експерти на РИОСВ-Пловдив за запознаване на подрастващите с 
биологичното разнообразие съхранявано в резервата. 
 
В тази дейност на РИОСВ-Пловдив участват ежегодно около 150 ученици, като до сега са 
взели участие около 1500 ученици от различни  учелища от гр. Пловдив и гр. Асеновград, 
както и студенти от Биологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“.  
 
За повишаване обществената осведоменост, РИОСВ-Пловдив издава периодично 
инфорамицонни материали – плакати, дипляни, стикери, книжка, филм и др. Те се 
разпространяват сред местното население и се раздават на учебните заведения в региона за 
подпомагане на учебно-образователния процес.   
 
Освен това за информиране на обществеността посещаваща резервата, са създадени  от 
РИОСВ-Пловдив туристически информационни кътове. Те се намират в най-посщаваните 
туристически пътеки на границата на сърцевинната и буферната зони в селата Бачково и 
Добростан. Те са оборудвани с големи информационни табла, които предоставят информация 
за статута и режима на сърцевинната зона и консервационно значимите растителни и 
животински видове, опазвани в района. 
 
 
16.2.2. Какви материални и финансови ресурси са (или ще бъдат) налични за осъществяване 
на тези дейности? 
 
За реализиране на гореописаните дейности, РИОСВ-Пловдив ежегодно планира средства, 
които се отпускат от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната 
среда чрез МОСВ. Последните издадени печатни материали и туристическите 
информационни кътове са създадени  със средства на по ОП „Околна среда 2014-2020“ в 
рамките на проекта на РИОСВ – Пловдив „Дейности по опазване и устойчиво управление на 
резерват „Червената стена“ и поддържан резерват „Изгорялото гюне“. В Плана за управление 
е предвидено образователните и популяризиращи дейности да продължават и през 
следващите години. След номиниране на предлагания биосферен парк те ще се разширяват и 
развиват в насока популяризиране значението на парка и като обект на ЮНЕСКО.  
 
 
16.3. Принос към Световната мрежа на биосферните резервати: 
 
16.3.1. Как предложеният биосферен резерват ще допринесе към Световната мрежа на 
биосферните резервати и нейните Регионални и Тематични мрежи? 
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Понастоящем биосферният резерват допринася към Световната мрежа на биосферните 
резервати чрез изпълнение на консервационната си функция и гарантиране опазването на 
важни естествени местообитания и редица видове с консервационна значимост. Резерватът е 
дом на богато биоразнообразие с много местни и регионални ендемити, терциарни реликти 
(напр. Haberlea rhodopensis, Cypripedium calceolus), редки и уязвими природни 
местообитания като вековните гори от Pinus nigra, Pinus sylvestris, Abies borisi-regis, Fagus 
sylvatica, които са не само с национална, но и с глобална значимост. Освен това, резерватът е 
важен за поддържане на екосистемите и екосистемните услуги за целия регион, като така 
допринася за местното социално-икономическо развитие, което да е в синхрон с целите на 
Севилската стратегия.  
 
В бъдеще се очаква биосферният резерват да носи още по-големи ползи чрез развитие на 
образователните дейности и по-тясна работа с ЮНЕСКО. Приносът на резерват „Червената 
стена“ към Световната мрежа ще бъде неговата дива територия със запазени екосистеми и 
биоразнообразие, и осигурена логистична функция. 
 
Популяризирането на мрежата на Програмата „Човек и биосфера“ и включването на 
резервата в туристически услуги ще бъде допълнителен принос към Световната мрежа. 
 
 
16.3.2. Какви са очакваните ползи от международното сътрудничество за биосферния 
резерват? 
 
Очакваните ползи от бъдещото международно сътрудничество са обмен на опит за 
създаването на съвременен и функциониращ биосферен резерват (вкл. съвети по процеса на 
ревизия, помощ при създаването на управленски органи, обучение на персонала, споделяне 
на добри практики и т.н.). 
 
Мрежата на ЮНЕСКО ще предостави възможност за разширяване на партньорствата и 
работа с други биосферни резервати за преодоляване на сходни проблеми и изпълнение на 
общи проекти. 
 
 
16.4. Вътрешни и външни комуникационни канали и средства, използвани от биосферния 
резерват: 
 
16.4.1. Има ли (ще има ли) уеб-сайт на биосферния резерват? Ако да, с какъв адрес? 
 
Няма специален сайт на резервата. Съответната информация ще бъде публикувана на 
страницата на РИОСВ – Пловдив: http://plovdiv.riosv.com 
 
Предвижда се през 2017 г., да се създаде уеб-сайт на предлагания биосферен парк. Това ще се 
осъществи в рамките на проект „Привеждане на резерват „Червената стена“ в 
съответствие с изискванията за биосферни резервати и създаване на моделна територия 
за устойчиво развитие в Световната мрежа на биосферните резервати на ЮНЕСКО“, с 
финансовата подкрепа на ЮНЕСКО. 
 



  
 
 
 

 
UNESCO - Man and the Biosphere (MAB) Programme - Biosphere reserve nomination form - January 2013 

 
16.4.2. Има ли (ще има ли) електронен бюлетин? Ако да, колко често ще излиза? 
 
Предлаганият биосферен резерват няма електронен бюлетин и все още не е обсъждан този 
въпрос.   
 
 
16.4.3. (Ще) принадлежи ли биосферният резерват към някоя социална мрежа (Facebook, 
Twitter и пр.)? 
 
Ще бъде обсъдено и решено допълнително. 
 
 
17. Управление и координация на биосферия резерват: 
[Опишете следните характеристики в случай, че територията бъде обявена за биосферен резерват] 
 
17.1. Управленска и координационна структура: 
 
17.1.1. Какъв е юридическият статут на биосферния резерват? 

Биосферният резерват няма да има специален юридически статут и ще се основава на 
създаденото партньорство между Община Асеновград и РИОСВ – Пловдив. В тази връзка 
настоящата номинационна форма ще служи като базов документ на биосферния резерват. 

 
17.1.2. Какъв е юридически статут на сърцевинната и буферната зони? 
 
Сърцевинната зона на предлагания биосферен парк представлява резерват „Червената стена“, 
обявен със Заповед №2631/21.04.1962 г. на Главно управление на горите. Резерватът е обявен 
съгласно националното законодателство (Закон за защитените територии) 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. По-късно 
територията на резервата е увеличавана три пъти. Понастоящем площта на резерват 
«Червената стена» е 3043,53 ха според последна заповед №РД-363/28.06.2016 г. на 
Министъра на оклонта среда и водите за актуализация на площта. Сърцевинната зона попада 
в землищата на селата Бачково, Добростан и Орешец, общ. Асеновград и с. Борово, общ. 
Лъки, обл. Пловдив.   

В зоната се забраняват всякакви дейности, с изключение на охрана, посещения с научна цел, 
преминаването на хора по маркирани пътеки, събиране на семенен материал, диви растения и 
животни с научна цел,  потушаване на пожари. В зоната се забранява сеченето, кастренето и 
повреждането на дърветата, както и късането или изкореняването на растенията или на част 
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, 
лова и риболова. 

Буферната зона на предлагания биосферен парк представлява защитена зона BG 0002073 
„Добростан“ - от мрежата „НАТУРА 2000“. Зоната е обявена със Заповед № РД-
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528/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите. Площта от община Асеновград, 
която попада в границите на защитената зона е 25387,993 ха. Територията на тази зона пряко 
граничи със сърцевинната зона (съществуващия резерват „Червената стена“). Тя има ясно 
определен законов статут, режими  граници.  Тя представлява естествен буфер на 
сърцевинната зона. На територията й се опазват консервационно значими природни 
местообитания, 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.  

Съгласно заповедта за обявяване на защитената зона в границите и се забранява: 

- Разораване на пасищата и привръщането им в обработваеми земи; 
- Използване на пестициди в пасища и ливади; 
- Изграждане на водноелектрически централи. 

 
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. В тази територия се развиват дейности насочени към устойчиво 
използване на природните ресурси - рибарство, биоземеделие и животновъдство, отглеждане 
на пчели и др. Бъдещи инвестиционни намерения за дейности в тази територия, се подлагат 
на оценка за съвместимост със защитената зона, съгласно Закона за биологичното 
разнообразие. Това изискване е наложено от националното законодателство с цел в тази зона 
да се провеждат само природосъобразни човешки дейности, съвместими с консервационните 
цели. Територията на защитена зона „Добростан“ изпълнява и в момента функцията на 
естествен буфер на резерват „Червената стена“.  
 
 
17.1.3. Кои административни структури отговарят за различните зони на биосферния 
резерват (сърцевинна(и), буферна(и), преходна(и))? 
 
Сърцевинната зона на предлагания биосферен парк се стопанисва и управлява от МОСВ и 
съответното й регионално звено - РИОСВ-Пловдив.  
Горските територи в буферната и преходната зони се стопанисват и управляват съгласно 
Закона за горите от Държавно горско стопанство-Асеновград и държавно ловно стопанство – 
Кормисош.  Общинските – от община Асеновград, частните земи се управляват от 
собствениците си.  
Преходната зона, включваща населените места в община Асеновград се управляват съгласно 
Закона за устройство на територията и Общия устройствен план на общината от Общината и 
др. отговорни институции. 
 
 
17.1.4. Изяснете съответните компетенции на всяка от тези административни структури. 
Направете разграничение между отделните зони, ако е необходимо, и не пропускайте 
наличните децентрализирани структури. 
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Министерство на околната среда и водите чрез Регионалната си структура - РИОСВ-Пловдив 
е отговорно за стопанисване, охраняване и управление на сърцевинната зона, 
представляваща резерват „Червената стена“, по смисъла на Закона за защитените територии. 
 
За буферната зона са отговорни следните административни структури: Южно централно 
държавно горско предприятие – Смолян чрез поделенията си - Държавно горско стопанство-
Асеновград и Държавно ловно стопанство – Кормисош, които са отговорни за  стопанисване  
и управлявление на държавния горски фонд. ДГС-Асеновград стопанисва територията в 
горскостопанско отношение, а ДЛС-Кормисош  - в ловностопанско отношение. Общинските 
земи се управляват от община Асеновград, частните – от собствениците си. 
 
За управление на буферната зона е отговорна и РИОСВ-Пловдив, която контролира и 
съгласува всички планове, програми, проекти и инвестиционни предложения на 
собствениците в тази зона съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и 
Закона за биологичното разнообразие. Техните намерения, в т.ч и ползването на горите се 
подлагат на предварителна оценка за степента на въздействие върху предмета и целите на 
опазване на защитената зона – представляваща буферната зона на предлагания биосферен 
парк.  
 
Община Асеновград е отговорна за управление на преходната зона, включваща всички 
населени места в общината. Земята в тази зона се управлява съгласно Закона за устройство на 
територията и Общия устройствен план от Община Асеновград и др. отговорни институции. 
И в тази зона РИОСВ-Пловдив съгласува по реда на Закона за опазване на околната среда 
всички планове, програми, проекти и инвестиционни предложения на собствениците и 
ползвателите на земята. 

 
17.1.5. Кой е основният собственик на земя за всяка от зоните? 
 
В сърцевинната зона на предлагания биосферен парк собствеността на земята е 
изключителна държавна собственост (чл.8 ал.1 от Закона за защитените територии). Земята 
се стопанисва от МОСВ и компетентното й регионално звено – РИОСВ-Пловдив. 
В буферната зона - собствеността е различна – държавна, общинска, частна.  
В преходната зона - собствеността също е различна - държавна, общинска, частна.  
 
 
17.1.6. Има ли един единствен координатор/мениджър за биосферния резерват или има 
различни хора, отговорни за управлението му? В първия случай, кой наема този координатор 
(национални власти, административна агенция по околната среда, местни власти)? 
 
Управлението на биосферния парк ще се осъществява от Консултативен (Управителен) орган 
с участие на всички заинтересовани страни – местни общности, местни власти, бизнес 
сдружения и т.н.  В този смисъл не се предвижда да има един единствен мениджър.  

 
17.1.7. Има ли консултативни или организации, взимащи решения (напр. научен съвет, общо 
събрание на живеещите в резервата) за всяка зона или за целия биосферен резерват?  
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- Ако да, опишете техния състав, роли и компетенции, както и честотата на техните 
срещи. 

 
Предвижда се след номиниране на предлагания биосферен парк да се създаде Консултативен 
(Управителен) орган. В неговия състав ще бъдат включени представители на основните 
заинтеересовани страни – местни общности, местни власти, бизнес сдружения и т.н.  Този 
Консултативен (Управителен) орган, ще планира и координира дейностите по управление на 
биосферния парк от нов тип и ще взима решения за всяка от зоните. Предвижда се този орган 
да се създаде през 2017 г. в рамките на проект „Привеждане на резерват „Червената 
стена“ в съответствие с изискванията за биосферни резервати и създаване на моделна 
територия за устойчиво развитие в Световната мрежа на биосферните резервати на 
ЮНЕСКО“, разработен от РИОСВ-Пловдив. 
 
На този етап не може да се предостави информация за точния състав на членовете на 
управителния орган и за  честота на техните срещите. Ролята на този орган е да се осигури 
гъвкаво и адаптивно устойчиво управление на цялата територия на биосферния парк, в 
съответствие със Сивилската стратегия и съобразено с национланото законодателство на 
страната. 

 
17.1.8. Създадена ли е специална координационна структура за целите на биосферния 
резерват?  

- Ако да, опишете в детайли нейното функциониране, състав и съотношение на 
различните групи в структурата, ролите и компетенциите. 

- Автономна ли е тази координационна структура или е подчинена на местни или 
централни власти – или на мениджъра/координатора на биосферния резерват? 

 
На този етап не е създадена специална координационна структура за целите на биосферния 
резерват. 

 
17.1.9. Как управлението/координацията е адаптирано към местната ситуация? 
 
Тъй като категорията „биосферен резерват/парк“ липсва в националното законодателство, не 
съществуват нормативно определени правила за управлението й. Поради тази причина и с 
оглед изпълнение иизискванията на Сивилската стратегия, се предвижда управлението на 
предлагания биосферен парк да се осъществява с участието на всички заинтересовани страни 
чрез създаване на Консултативен (Управителен) орган. В него ще участват и институциите, 
отговорни за управлението на всяка една от зоните и вземането на решения ще бъде 
съобръзено с режимите и нормите за всяка зона, определени от национални и местни 
нормативни документи. По този начин управлението на тази територия от нов за България 
тип ще бъде съобрено и адаптирано към местната ситуация.   

 
17.1.10. Съществува ли процедура за мониторинг и оценка на ефективността на 
управлението? 
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Съгласно разработеният план за управление (ПУ) на сърцевинната зона и на прилежащите и 
територии от буферната зона, оценката на неговото изпълнение  се извършва ежегодно. 
Според ЗЗТ и Наредбата за разработване на планове за управление на защитените територии 
обаче се изисква оценката на ПУ и периодична корекция да се извършва веднъж на 10 
години.   

В  Плана за управление на съществуващия резерват «Червената стена», утвърден от МОСВ 
през 2015 г. е направен подробен анализ  и оценка на състоянието  на местобитанията и 
популациите на видовете в сърцевинната и част от буферната зони на предлагания биосферен 
парк. Планът е разработен за период от 10 години. След изтичане на този период се извършва 
актуализирана на плана. Предвидено е на петата година от приемането му, т.е през 2020 г. да 
се оцени ефикасността на предвидените дейности и изпълнението на заложените в плана 
цели и задачи. Освен това ежегодно ще се извършва текущ годишен преглед и при 
необходимост ще се предриемат нужните действия. Институцията, която е отговорна за 
прилагане и изпъленние на Плана е РИОСВ-Пловдив. 

Ефективността на управлението ще се отчете при текущия годишен преглед на плана и чрез 
оценка ефикасността  на предвидените дейности и изпълнението на заложените в плана цели 
и задачи на петата година от приемането му – 2020 г.  

 
17.2. Конфликти в биосферния резерват  
 
17.2.1. Опишете съществуващи важни конфликти във връзка с достъпа или ползването на 
природните ресурси в съответната територия (и ако се знае – точният период). Ако 
биосферният резерват е допринесъл за предотвратяване или решаване на някои от тези 
конфликти, обяснете какво е предотвратено или решено, и как е било постигнато за всяка от 
зоните. 
 
До сега не е имало конфликти във връзка с ползването и достъпа до природните ресурси. 
Местното население е запознато със строгия режим на сърцевинната зона и с факта, че там не 
се осъществява ползване на природните ресурси. В буферната и преходната зони няма 
забарани за ползване на ресурсите, но използването им става в съответствие с националнато 
законодателство. 
 
 
17.2.2.Ако съществуват конфликти между компетенциите на различните административни 
структури при управлението на биосферния резерват, моля опишете ги. 
 
На този етап не съществуват конфликти между компетенциите на различните 
администрации. 
 
 
17.2.3. Обяснете използваните средства за решаване на тези конфликти, и тяхната 
ефективност. 
 
Неприложимо. 
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17.3. Участие, консултации и представителство на местните общности: 
 
17.3.1. В кой етап от създаването на биосферния резерват са били въвлечени местните хора: 
планиране на биосферния резерват, разработване на плана за управление/сътрудничество, 
изпълнение на плана, ежедневното управление на биосферния резерват? Дайте конкретни 
примери. 
 
Местните общности са въвлечени в следните по-важни етапи: 

- В процеса на разработване на Плана за управление на съществуващия резерват 
„Червената стена“, предстваляващ сърцевинната зона на предлагания биосферен парк 
бе проведено обществено обсъждане (м.септември 2014 г.) в сградата на община 
Асеновград с представители на местните власти и местните общности – кметове и 
представители на местното население, бизнес и неправителствени сдружения. На 
общественото обсъждане експерт от МОСВ презентира основните изисквания на 
Сивилската стратегия и възможностите за съвместяване на съществуващия резерват 
„Червената стена“ с тях. Присъствалите на общественото обсъждане представители на 
местните общности одобриха идеята за предлагане за номиниране на биосферен парк 
„Червената стена“.   

- В рамките на проект „Подготовка на процеса на ревизия на мрежата от биосферни 
резервати в България“, изпълняван от екип на Българска Фондация Биоразнообразие 
бяха проведени серия от срещи за проучване потенциала на съществуващия резерват 
„Червената стена“ за съвместяването му с изискванията на Сивилската стратегия 
(26.11.2016, 20.06.2016, 29.06.2016, 05.07.2016). На срещите присъстваха 
представители на месните общности – местни неправителствени организиации, 
представители на бизнеса, представители на горското и ловното стопанство, на 
община Асеновград, на РИОСВ-Пловдив и др. Всички представители на 
заинтересованите страни подкрепиха идеята за обявяване на биосферен парк 
„Червената стена“. 

- Широката общественост бе информирана за възможностите  на района за включване в  
потенциален биосферен парк „Червената стена“ чрез излъчване на телевизионно 
предаване по нацонален канал ВNT 2 през м. юли 2016 г. В предаването взеха участие 
представители на РИОСВ-Пловдив, Община Асеновград и местно сдружение с 
нестопанска цел от с. Бачково.  

 
В процеса на изготвяне на номинационния формуляр бяха проведени работни срещи с цел 
консултиране и уточняване със заинтересованите страни на изискващите се данни, факти и 
информация. Тези срещи бяха особено ползотворни с цел представяне на максимално точна и 
пълна информация в номинационния формуляр. 
 
 
17.3.2. Опишете как местните хора (вкл. жените и местните общности) са били и/или са 
представени при планирането и управлението на биосферния резерват (напр. събрание на 
представителите, консултативни групи). 
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В процеса на планиране на предлагания биосферен парк, в т.ч. и изготвяне на номинационния 
формуляр местните хора взеха участие в проведените срещи, описани в т. 17.3.1. На срещите 
бе изразено категоричното им съгласие за създаване на биосферния парк. Предвижда се след 
номиниране на биосферен парк „Червената стена“, местните общности да участват в 
управлението на парка чрез  включавне на представители от всички заинтересовани страни в 
Консултативния /Управителен орган.    
 
 
17.3.3. Опишете специфичната ситуация на младежите в предложения биосферен резерват 
(напр. потенциални ефекти от биосферния резерват върху младите хора, съобразяване с 
техните интереси и нужди, схеми за насърчаването им да участват активно в управленската 
система на биосферния резерват). 
 
Сърцевинната и буферната зони на предлагания биосферен парк предоставят чудесни 
възможности за екологично образование и обучение. Само тук учениците и студентите могат 
да наблюдават изключително редки за флората и фауната на България и Европа видове. 
Младите хора са едни от най-честите посетители на парка, тъй като тук се провеждат уроци 
на открито и „зелени училища“. Чрез създадената туристическа инфраструкутра територията 
на парка е достъпна и за по-малките, поради което учителите избират именно тук да 
провеждат уроците си на открито.  
 
РИОСВ-Пловдив също работи активно за повишаване на екологичното съзнание на 
подрастващите и приобщаването им към проблемите свързани с опазването и управление на 
биосферния парк. Една от дейностите, която се провежда минимум три пъти годишно са 
акции с ученици и студенти за почистване на туристическите маршрути в сърцевинната и 
буферната зони на предлагания биосферен парк. В тази дейност на РИОСВ-Пловдив участват 
ежегодно около 150 ученици, като до сега са взели участие около 1500 ученици от различни  
учелища от гр. Пловдив и гр. Асеновград, както и студенти от Биологическия факултет на 
Пловдивския университет „Паисии Хилендарски“.  
 
Очаква се след номиниране на предлагания биосферен парк да се засили значението му и да 
се увеличи посещаемостта на млади хора, които освен консервационно значими видове могат 
да наблюдават и практики за устойчиво ползване на природните ресури.  
 
По отношение участието на младите хора в управлението на парка, се предвижда в 
Консултативния/Управителен съвет да се включат представители на младежки организации. 
По този начин младите хора ще бъдат въвлечени пряко в процеса на управление на 
биосфения парк.  
 
 
17.3.4. Под каква форма е това представителство (напр. за фирми, асоциации, екологични 
организации, профсъюзи) 
 
Представителството на младите хора в управлението на парка ще бъде чрез Младежки 
неправителствени екологични организации.  
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17.3.5. Съществуват ли процедури за интегриране на представителните органи на местните 
общности (напр. финансови, избрани представители, традиционни структури)? 
 
До момента не съществуват такива процедури. 
 
 
17.3.6. Доколко консултативните механизми са вече утвърдени (постоянно събрание, 
консултации по специфични проекти)? Опишете в детайли тези консултации. Какви са 
ролите на въвлечените заинтересовани страни по отношение ролята на биосферния резерват? 

 
Специално утвърдени консултативни механизми на този етап няма, тъй като практически 
биосферния парк все още не е създаден.  
 
С цел бързото задвижване на такива механизми, РИОСВ-Пловдив разработи проект 
„Привеждане на резерват „Червената стена“ в съответствие с изискванията за 
биосферни резервати и създаване на моделна територия за устойчиво развитие в 
Световната мрежа на биосферните резервати на ЮНЕСКО“. Основната цел на поректа е 
осигуряване на гъвкаво и адаптивно управление чрез въвличане на всички заинтересовани 
страни - местни общности, местни власти, бизнес и младежки сдружения, НПО и т.н.  В 
рамките на проекта ще се изработят тези консултативни механизми и ще се очертае ролята на 
всяка една от заинтересованите страни  в управление на парка.    
 
 
17.3.7. Какви консултативни механизми са използвани, и кой е бил въвлечен? По конкретни 
въпроси ли са били, или дългосрочни? Какъв ефект са оказали върху процеса на вземане на 
решения (взети са решения, проведени са само консултации, или населението просто е 
информирано)? 
 
Виж 17.3.1 и 17.3.2 
Описаните в горните точки консултатитивни механизми с местните общности бяха от 
съществено значение за вземане на решението за предлагане номинирането на биосферния 
парк, тъй като представителите на местните общности, присъствали на срещите изразиха 
категоричното си  съгласие за това. С това се съобрази и местната власт в лицето на Община 
Асеновград, която декларира писмено и впоследствие прие официално решение на общински 
съвет за включване територията на общината в биосферния парк.  
В тази връзка може да се обобщи, че местните общности не само са били информирани, но и 
са участвали в процеса на вземане на решението за предлагане номинирането на биосферния 
парк.  
 
 
17.3.8. Участват ли жените в общностните организации и в процеса на вземане на решения? 
Отчитат ли се еднакво техните интереси и нужди? Какви схеми или програми съществуват за 
насърчаване на тяхното представителство и участие (напр. правена ли е оценка на 
въздействието по полов признак)? 
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Ролята на жените не е на дневен ред в българското общество вече поне 100 години. Въпросът 
не е обект на специален интерес, тъй като жените биват третирани еднакво с мъжете, без 
изключения във всички сфери на обществения живот. Прилежащите територии на резервата 
също не правят изключение. Не са правени проучвания, посветени на полово-зависим достъп 
до източниците на доходи. 
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17.4. План/политика за управление/сътрудничество: 
 
17.4.1. Има ли план/политика за управление/сътрудничество на биосферния резерват като 
цяло? 
 
Към момента не съществува план/политика за управление/сътрудничество на биосферния 
парк като цяло. Разработен е План за управление за сърцевинната зона, обхващащ и 
прилежащите й територии – част от буферната зона. Планът за управление на сърцевинната 
зона е утвърден от Министъра на околната среда и водите през  2015 г.   
 
По отношение на преходната зона съществуват други стратегически и планови документи – 
Общ устройствен план на Община Асеновград, Общински план за развити на Община 
Асеновград и др. 
 
Предвижда се в бъдеще да се създаде отделен план за управление на биосферния парк, който 
да обединява политиките и целите, заложени в Плановете за управление на защитените 
територии и Стратегическите документи на общината, но към този момент се предвижда да 
се използва настоящия формуляр и заложените в него цели и задачи като основен план за 
управление на бъдещия биосферен парк „Червената стена“.  
 
Освен това в рамките на проекта, изготвен от РИОСВ – Пловдив, който ще стратира през 
2017 г. с финансовата подкрепа на ЮНЕСКО е предвидено разработване на рамкова 
програма за устойчиво развитие на територията на биосферния парк. Тази програма ще 
набележи основните приоритети за развитие на региона и ще бъде другият стратегически 
документ, на който ще се основава развитието на биосферния парк. 
 
17.4.2. Кои заинтересовани страни са били въвлечени в създаването му и по какъв начин? 
 
За проекта на Плана за управление (ПУ) на сърцевинната  зона – резерват „Червената стена“ 
е проведено задължително обществено обсъждане. При разработването му е взето мнението 
на всички заинтересовани страни – местни общности, общински и държавни органи и 
институции, частни лица, научни организации, неправителствени организации. Провеждани 
са многобройни консултации и работни срещи със заинтересованите страни, водена е 
официална кореспонденция. 
 
 
17.4.3. Местните власти приемат ли официално плана за управление/сътрудничество? Прави 
ли се връзка с него в другите политики и/или планове на местните власти? Ако да, моля 
дайте подробности.  
 
Плановете за управление на защитените територии съгласно националното законодателство 
са задължителни за изпълнение от всички. 
В Планът е направена подробна социално – икономическа характеристика на общината и 
основните местни стратегически документи, поради което може да се обобщи, че планът за 
управление на сърцевинната зона е съобразен с политиките и плановете на местната власт.    
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17.4.4. Какъв е срокът на плана за управление/сътрудничество? Колко често му се прави 
преглед или ново утвърждаване?  
 
Плановете за управление на защитени територии се разработват със срок на действие 10 
години. В самите документи са предвидени периоди на преразглеждане на изпълнението на 
целите и задачите. В Плана за управление на съществуващия резерват «Червената стена», 
утвърден от МОСВ през 2015 г. е разработен за период от 10 години. След изтичане на този 
период се извършва актуализиранае на плана. Предвидено е на петата година от приемането 
му, т.е през 2020 г. да се направи преглед и оцени ефикасността на предвидените дейности и 
изпълнението на заложените в плана цели и задачи. Освен това ежегодно ще се извършва 
текущ годишен преглед и при необходимост ще се предриемат нужните действия. 
Институцията, която е отговорна за прилагане и изпъленние на Плана е РИОСВ-Пловдив. 
След изтичане на 10 годишния период, Планът се актулизира и се провежда процедура по 
приемане и ново утвърждаване на актуализирания план от Министъра на околната среда и 
водите. 
 
 
17.4.5. Опишете съдържанието на плана за управление/сътрудничество. Съдържа ли 
подробни мерки или насоки? Дайте някои примери за мерки или насоки, произлезли от 
плана. (Приложете копие). 
 
Съдържанието на плана за управление на сърцевинната зона е описано по-долу и е 
приложено копие. В Плана са набелязани най-важните мерки за постигане на набелязаните 
краткосрочни и дългосрочни цели. 

В Плана е посочено, че Резерват „Червената стена“ притежава всички необходими 
характеристики да отговаря на новите изисквания за биосферен резерват. Както беше 
посочено по-горе, богатото културно-историческо наследство на района, местните традиции 
и производства напълно се вписват в концепцията за биосферните резервати, заложена в 
Севилската стратегия от 1995 г.  

За тази цел в Плана е предвидена мярката: 

Да се направи предложение пред ЮНЕСКО за номиниране на биосферен резерват 
„Червената стена“. 
 
За съхраняване и опазване на естествения характер и ненарушеност на екосистемите в Плана 
са предвидени следните мерки:  

- Действия по отстраняване на чужди инвазивни видове в територията на резервата 
- Превантивни мерки и охрана, изграждане на противопожарни планове 
- Контрол върху честотата и периода на посещенията, информиране на посетителите за 

правилата на поведение в сърцевинната зона  
- Осигуряване на места за събиране на отпадъци и контрол върху навременното им 

извозване. 
 
За насърчаване на научни изследвания с цел проучване и мониторнг на разпространението и 
състоянието на популациите на видовете, с акцент върху консервационно значимите, както и 
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природните местообитания с приоритетно значение на национално и европейско ниво - е 
предвидена  мярка:  

- Подготовка на проекти и кандидантсване за финансиране на научноизследо-вателски 
дейности. 

 
За изграждане на партньорства за законосъобразни дейности между заинтересовани страни в 
прилежащите на резервата територии е предвидена  мярка:  

- Обучителни програми, планове за интегриране на екологичен, културен и 
поклоннически туризъм 

 
За подобряване качеството на природозащитното образование е предвидена следната мярка: 

- Осигуряване на финансови средства на проектен принцип.  Разработване на 
обучителни програми и информационни материали.... и т.н. 

 
 
17.4.6. Посочете по какъв начин това управление/сътрудничество подпомага целите на 
предложения биосферен резерват (както са описани в т. 13.1.) 
 
В Плана за управление един от приоритетите, който е посочен е съвместяване на резервата с 
изискванията на Сивилската стратегия и бъдещо устойчиво управление на територията като 
биосферен парк/резерват. Изпълението на заложените в Плана цели, дейности и мерки са 
задължителни според националното законодателство. Изготвянето на настоящият 
номинационен формуляр е доказателство, че предвиденото в плана вече е в процес на 
изпълнение.  Заложените в Плана цели напълно отговорят на целите на биосферния парк и 
покриват консервационната, логистична и развиваща функции, поради което може да се 
направи извода, че Планът за управление подпомата напълно целите на предложения 
биосферен резерват. 

 
17.4.7. Планът обвързващ ли е? Базиран ли е върху консенсус? 
 
Регламентираните в ПУ забрани и режими на дейности са задължителни за спазване. 
Предвидените за изпълнение проекти и дейности и мерки също са задължителни и 
обвързващи. Те са договорени на базата на консенсус между заинтересованите страни, тъй 
като Планът е съгласуван с всички заинтересовани страни.  
 
 
17.4.8. Кои структури отговарят за изпълнението на плана, особено в буферната и преходната 
зони? Моля дайте доказателства за ролята на тези структури. 
 
За изпълнението на ПУ на сърцевинната и буферната зони отговаря РИОСВ – Пловдив. При 
разработването на ПУ за преходната зона основна отговорност за изпълнението ще носи 
общинската администрация. По смисъла на националното законодателство – Закон за 
устройство на територията, Общината е изцяло отговорна за управлението на тази зона. 
Поради което Община Асеновград ще е отговорна за изпълнението на плана в преходната 
зона и по силата на националното законодателство, което е задължително за изпълнение.  
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17.4.9. Кои фактори пречат на или подпомагат изпълнението (напр. нежелание на местните 
хора, конфликти между различни нива на вземане на решения). 
 
Към момента няма налични конфликти, които да пречат на реализирането на плановете, 
местните хора имат желание да участват в планирането и управлението на предлагания 
биосферен парк. 
 
 
17.4.10. Интегриран ли е биосферният резерват в регионалните/националните стратегии? И 
обратното, как местните/общински планове са интегрирани в планирането на биосферния 
резерват? 
 
В Планът за управление на съществуващия резерват – сърцевинната зона предлагания 
биосферен парк е направена подробна социално – икономическа характеристика на общината 
и основните местни стратегически документи, поради което може да се обобщи, че планът за 
управление на сърцевинната зона е съобразен с политиките и плановете на местната власт.    
 
В основните стратегически документи на общината  - също е отчетено голямото значение на 
природното богатство и по-специално на резерват „Червената стена“. В стратегията за 
развитие на туризма на община Асеновград са разработни туристически маршрути, в които 
се включват и защитените територии, в т.ч. и резервата. Отчита се факта, че нарастващия  
брой на туристите в общината се дължи и на предлагания биосферен парк. 
 
Въпреки горе изложеното, тъй като практически до момента биосферния парк не 
обявен/номиниран, в местните стратегически документи не е интегрирано значението на 
територията като биосферен парк с трите основни функции – консервационна, логистична и 
развиваща. По-скоро „Червената стена“ се е разглеждала като резерват по смисъла на 
националното законодателство – Закона за защитените територии. Поради тази причина, след 
номиниране на предлагания биосфрен парк и включване на цялата територия на общината в 
границите му се предвижда отразяване на това в местните стратегически документи, в насока 
устойчиво развитие в съответствие с изискванията на Сивилската стратегия и нормативната 
рамка за биосферните резервати.    
 
 
17.4.11. Посочете основния източник на финансиране и приблизителният годишен бюджет. 
 
Основният източник на финансиране на управлението на резерват „Червената стена“ 
(сърцевинната и буферна зона на биосферния резерват) е осигурен от държавния бюджет и 
Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС). 
ПУДООС е част от МОСВ. 
 
Средствата от държавния бюджет се използват за заплати, социални осигуровки, облекло за 
персонала, ремонтни дейности, гориво, телефонни сметки, пощенски услуги, канцеларски и 
други материали; повишаване квалификацията и уменията на експертите (курсове, 
семинари). 
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Средствата, необходими за поддържащи и възстановителни дейности в резерватите като 
подобряване състоянието на екосистемите, опазване на редки и застрашени растителни и 
животински видове и техните местообитания, развитие на посетителската инфраструктура, 
образователни програмии информационни материали, научни изследвания, мониторинг и др., 
се осигуряват основно от ПУДООС. 
 
ПУДООС е основният източки на финансиране за консервационни дейности, предвидени в 
Плановете за управление. ЗООС постановява създаването на ПУДООС с основна цел 
осигуряване на финансиране за дейности в защитените територии. Дейността на 
Предприятието се финансира чрез: такси, предвидени в специалното законодателство за 
околна среда; ресурси за екологични програми от националния бюджет; дарения от местни и 
не-местни физически и юридически лица; доходи от лихви върху депозити; глоби и 
наказания за административни нарушения, наложени по ЗООС; приход от природозащитни 
услуги и дейности; други приходи, определени с нормативен акт.  
 
Финансирането на дейности в резерват „Червената стена“ от страна на ПУДООС се извършва 
на база годишен план за дейсности в териториите – изключителна държавна собственост. 
 
Периодично финансиране се осигурява и чрез проекти по програми, финансирани от 
националния бюджет и бюджета на ЕС. 
 
Финансирането на дейностите в преходната зона се осигурява от бюджета на съответните 
общини, от Изпълнителната агенция по горите (за дейности в държавния горски фонд) и 
други финансови механизми, вкл. програми, финансирани от държавния бюджет и ЕС. 
 
 
17.5. Заключения: 
 
17.5.1. По ваше мнение, какво ще гарантира, че както функционирането на биосферния 
резерват, така и създадените структури ще бъдат ефективни? Обяснете защо и как, особено 
по отношение на изпълнението на трите функции на биосферните резервати 
(консервационна, развиваща, логистична) и участието на местните общности. 
 
Изложените във формуляра факти и доказателства недвусмислено говорят, че 
функионирането на предлагания биосферен парк „Червената стена“ ще бъде ефективно  и 
устойчиво.  
 
Това се потвърждава и от следното: 

- Голямото желание на местното население за участие в биосферния парк. То отдавна е 
осъзнало ползите от уникалните природни дадености на района и от години развива 
устойчиви природосъобразни дейности – екотуризъм, хотелиерство, 
ресторантьорство, производство и предлагане на местни продукти, биоземеделие и 
животновъдство, пчелараство и мн. др.  

- Ангажираността на местните власти с процеса на създаване на биосферния парк. 
Община Асеновград отчитайки ползите за бъдещото развитие на територията 
декларира писмено подкрепата си  за биосферния парк  и взе официално решение на 
общински съвет за присъединяване на цялата площ на общината към парка. 
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Ръководството на община Асеновград участва активно в процеса на изготвяне на 
номинационния формуляр и въвличаше възможно най-много представители на 
местните общности в процеса.  

- Ангажираността и голямата институционална подкрепа на РИОСВ-Пловдив за 
съвместяване на съществуващия резерват „Червената стена“, който инспекцията 
управлява, със съвременните изисквания на Сивилската стратегия. Експерти от 
РИОСВ-Пловдив, които са пряко отговорни за сърцевинната зона на предлагания 
биосферен парк  участваха активно в целия процес – обществени обсъждания, срещи 
със заинтересованите страни, телевизионни предавания за информиране на 
обществеността за ползите от биосферния парк и не на последно място се ангажираха 
с подготовка на номинационния формуляр. 

- Ангажираността  на РИОСВ-Пловдив се доказва още и чрез разработения от 
инпекцията проект, който се очаква да стартира през 2017 г. с финансовата подкрепа 
на ЮНЕСКО - „Привеждане на резерват „Червената стена“ в съответствие с 
изискванията за биосферни резервати и създаване на моделна територия за 
устойчиво развитие в Световната мрежа на биосферните резервати на 
ЮНЕСКО“.  

 
Очаква се реализацията на проекта да окаже голямо значение за функционирането на 
биосферния парк и по специално по отношение на трите функции,  тъй като ще се създаде 
рамкова програма за бъдещото развитие на територията на биосферен парк „Червената стена“ 
с набелязани приоритети за развитие на региона съчетаващи консервационната, развиваща и 
логистична функции. Съгасуването и подписването на рамковата програма от всички 
заинтересовани страни ще гарантира нейното изпълнение, т.е функциониране на биосферния 
парк чрез прилагане на трите функции. 
 
Допълнителна устойчивост по отношение на функционирането на биосферния парк и 
създадените структури ще се постигне чрез следните очакввани резултати от проекта:  

 По-висока степен на информираност за местните общности и заинтересовани страни 
относно новата концепция за биосферните резервати съгласно Севилската стратегия и 
ползите от хармоничното взаимодействие между човека и природата; 

 Изработени и разпространени информационни материали – итернет сайт, брошури, 
постери, книжка за значимостта на биосферен резерват/парк „Червената стена“ и 
ролята на местните общности в неговото устойчиво управление;  

 Създадено Консултативно (Управленско) тяло, което да осъществява управлението на 
биосферния резерват; 

 Развита мрежа, работеща за визията за бъдещо развитие на биосферния резерват и 
приоритетите за регионално развитие чрез насърчаване на екологичния туризъм и 
устойчиви природосъобразни практики на земеделие, животновъдство и др. 

 Проведен семинар, осигурено широко обществено участие в процеса на вземане на 
решения относно управлението на биосферния резерват в хармония с опазването на 
природата и устойчивото ползване на природните ресурси; 

 Възприети добри практики и обменен опит в управлението на други функциониращи 
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европейски биосферни резервати от нов тип; 

 Обучени представители на всички заинтересовани страни, участващи в 
Консултативното (управленско) тяло, относно механизмите за интегрирано 
управление в условия на прозрачност и широк обществен диалог; 

 Организирана изложба, представени и рекламирани местни продукти, произхождащи 
от незамърсена и запазена природа в биосферния резерват и регионални марки за 
добавена стойност, носещи директни ползи за местното население и оживяване на 
местния бизнес; 

 Подобрени взаимовръзки между местното население, държавните институции, НПО и 
бизнеса, директно ангажирани в процеса на управление на биосферния резерват. 

 

  

18. Специални статути: 
[Специалните статути потвърждават важността на определени територии при изпълнението на функции, които 
са от значение за един биосферен резерват, като напр. опазване на природата, мониторинг, експериментални 
изследвания и образование за околна среда. Тези статути могат да засилят функциите там, където съществуват, 
или да създадат възможности за тяхното развитие. Специалните статути може да се приложат към целия 
предложен биосферен резерват или към части от него. Следователно те са допълващи и укрепващи статута на 
биосферния резерват. Проверете всеки съществуващ статут, който е приложим към предложения биосферен 
резерват и посочете наименованието му] 
 
Име: 
( ) Обект на Световното наследство на ЮНЕСКО 
( ) Обект по Рамсарската конвенция за влажните зони 
( ) Други международни/регионални консервационни конвенции/директиви (уточнете) 
( ) Обект за дългосрочен мониторинг (уточнете) 
( ) Обект за дългосрочни екологични изследвания (LTER) 
( ) Други (уточнете) 
 
Територията на сърцевинната зона  попада върху един от десетте обявени за богати на 
ендемични видове райони в България, а също и Корине място „Добростан-Преспа”. 
 
На територията на предлагания биосферен парк попадат защитени зони по Натура 
2000: 

 BG0002015 „Язовир Конуш” за опазване на дивите птици; 

 BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици; 

 BG0000194 „Река Чая” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна; 

 BG0000436 „Река Мечка” за опазване на природните местообитания и на дивата флора 
и фауна; 

 BG0000437 „Река Черкезица” за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна; 
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 BG0000438 „Река Чинардере” за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна; 

 BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна; 

  
И Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територи: 

 Защитена местност  „Марциганица“;  

 Защитена местност  „Чинар 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  „Клувията – Дива вода“;  

 Защитена местност  „Находище на Атинска мерендера“; 

 Защитена местност  „Анатема“; 

 Природна забележителност „Белинташ“; 

 Природна забележителност „Гаргина дупка-/пещера/“. 
  
 
19. Съпътстващи документи (да се приложат към номинационната форма): 
 
(1) Карта на местоположението и зонирането с координати 
[Посочете стандартните географски координати на биосферния резерват (по WGS84). 
Приложете карта върху топографски слой с точното местоположение и граници на трите зони на биосферния 
резерват. (Картите трябва да се предоставят на хартиен и електронен носител). Базовите файлове (също по 
система по WGS84), използвани за генериране на картата, също трябва да се приложат към електронното копие 
на формата. Ако е приложимо, посочете и линк за достъп до картата в Интернет (напр. Google map, уеб-сайт).] 
 
Всички необходими карти са приложени към номинационния формуляр  
 

(2) Карта на растителността или на земната „покривка“ 
[Ако карта на растителността или на земната „покривка“ с главните местообитания и типове земни „покривки“ в 
предложения биосферен резерват е налична, тя трябва да се приложи.] 
 
Всички необходими карти са приложени към номинационния формуляр  
 
 

(3) Списък с нормативните документи (ако е възможно, с обобщение на съдържанието и 
последните промени на английски, френски или испански език). 
[Избройте основните нормативни документи, имащи отношение към създаването, ползването и управлението на 
предложения биосферен резерват и всякакви административни територии, включени вътре. Приложете копия на 
тези документи.] 
 
План за управление на резерват „Червената стена“ (сърцевинна зона) - Съдържание 
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Резюме   
ЧАСТ 0: ВЪВЕДЕНИЕ 

0.1.Основание за разработването на плана 
0.2.Процес на разработване на плана – участници, обществени обсъждания 
0.3.Предназначение и особености на плана 

ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ЗАЩИТЕНАТА ТЕРИТОРИЯ 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1.0.Местоположение и граници 
1.1.Площ на защитената територия 
1.2. Фондова и административна принадлежност 
1.3. Законов статут 
1.4. Собственост 
1.5. Управленска структура 
1.6. Съществуващи проектни разработки 
1.7. Съществуващо функционално зониране и режими на обекта 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ 
1.8. Климат 
1.9. Геология и геоморфология 
1.10. Хидрология и хидробиология 
1.11. Почви 

БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
1.12. Екосистеми и биотопи 
1.13 Растителност 

1.13.1. Класификация на растителността 
1.13.2. Характеристика на горскодървесната растителност 

1.14. Флора 
1.14.1. Низши растения и гъби 
1.14.2. Висши растения 
1.14.3. Защитени растения 
1.14.4. Лечебни растения 

1.15. Фауна 
1.15.1. Безгръбначни животни 
1.15.2. Риби 
1.15.3. Земноводни и влечуги 
1.15.4. Птици 
1.15.5. Бозайници 

КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
1.16. Ползване на резервата и социално-икономически аспекти 

1.16.1. Население, демографска характеристика на общини Асеновград и Лъки, област 
Пловдив 
1.16.2. Селищна мрежа 
1.16.3. Техническа инфраструктура, застроени площи и сгради 
1.16.4. Селско стопанство 
1.16.5. Горско стопанство 
1.16.6. Лов, риболов, събиране на природни продукти 
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1.16.7. Туризъм, рекреация, спорт, услуги 
1.16.8. По-значими дейности и занаяти в района 
1.16.9. Информираност на обществеността за резервата и отношението към него 
1.17.Настоящо ползване на прилежащите територии и влиянието върху резервата 

1.18. Културно-историческо наследство 
1.19. Ландшафт 
1.20. Състояние на компонентите на околната среда 

ПЪРВА ОЦЕНКА 
1.21. Екологична оценка 

1.21.1. Уязвимост 
1.21.2. Рядкост 
1.21.3. Естественост 
1.21.4. Типичност 
1.21.5. Размери 
1.21.6. Биологично разнообразие 
1.21.7. Стабилност и нестабилност 

1.22. Социална и икономическа оценка 
1.22.1. Социално-икономически условия 
1.22.2. Собственост 
1.22.3. Управление 
1.22.4. Формиране на основните и на специфичните проблеми на територията 

1.23. Потенциална стойност на защитената територия 
ЧАСТ 2: ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

2.1. Дългосрочни цели 
2.1.1. Определяне на главните цели 
2.1.2. Определяне на второстепенните цели 

2.2. Ограничения 
2.2.1. Тенденции от естествен характер 
2.2.2. Тенденции от антропогенен характер 
2.2.3. Други ограничения и тенденции 

ВТОРА ОЦЕНКА 
2.3. Ефект на ограниченията върху дългосрочните цели 
2.4. Потенциални възможности на защитената територия 

ЧАСТ 3: РЕЖИМИ, НОРМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 
ДЕЙНОСТИТЕ 

3.1. Зониране и функционално предназначение на зоните 
3.2. Режими и норми 

ЧАСТ 4: ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ 
4.1. Определяне на приоритетите 
4.2. Програми и проекти 
4.3. Оперативни задачи 
4.4. Работен план 

ЧАСТ 5: ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 
5.1. Преразглеждане на целите 
5.2. Преразглеждане на задачите 

Приложения 
Библиография 
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Експертен доклад „Растителност“ 
Експертен доклад „Природни местообитания“ 
Експертен доклад „Горскодървесна растителност” (отделен свитък) 
Експертни доклади „Флористично разнообразие“ 
Експертни доклади „Фаунистично разнообразие: безгръбначни, земноводни и влечуги, 
бозайници“ 
Експертни доклади „Фаунистично разнообразие: риби и птици“ 
Протокол от обществено обсъждане 
Справка за приетите и неприетите бележки и препоръки с мотивите за това 

 
Общински план за развитие на община Асеновград 2014-2020 г. 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Асеновгад. 
 
 
(4) Списък на планове за земеползване и за управление/сътрудничество 
[Избройте съществуващите планове за земеползване и за управление/сътрудничество (с дати и номера) за 
административните райони, включени в рамките на предложения биосферен резерват. Приложете копия на тези 
документи. Препоръчва се да приложите също резюмета на съдържанието и последните изменения на 
английски, френски или испански език.] 
 
План за управление на резерват „Червената стена“ (сърцевинна зона) – описан по-горе 
Общински план за развитие на община Асеновград 2014-2020 г. – копие на български език 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Асеновгад – копие на български 
език 
 
(5) Списък на видовете (като приложение) 
[Приложете списък на важни видове, обитаващи предложения биосферен резерват, вкл. популярните им 
наименования, където е приложимо.] 
 
Списък на видовете е даден в т. 14.2.1 
 
(6) Списък на основните библиографски източници (като приложение). 
[Приложете списък на основните публикации и статии, имащи отношение към предложения биосферен резерват 
от последните 5-10 години.] 
 
(7) Оригинали на Писмата за ангажимент съгласно т. 5 
 
(8) Други съпътстващи документи. 
 
 
 
 
 
20. Адреси: 
 
20.1. Адрес за контакт на предложения биосферен резерват: 
[Държавна агенция, организация или друго лице(а), които ще служат като основен контакт и до които ще се 
изпраща цялата кореспонденция в рамките на Световната мрежа на биосферните резервати.] 
 
Име: Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив 
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Ул. или П.К.: бул. „Марица“ 122 
Град/село с пощенски код: Пловдив 4000 
Държава: България 
Телефон: +359 32/623 873 вътр. 116 
E-mail: riosv_plovdiv@dir.bg 
Web site: http://plovdiv.riosv.com  
 
 
20.2. Административна структура за сърцевинната зона(и): 
 
Име: Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив 
Ул. или П.К.: бул. „Марица“ 122 
Град/село с пощенски код: Пловдив 4000 
Държава: България 
Телефон: +359 32/623 873 вътр. 116 
E-mail: riosv_plovdiv@dir.bg 
Web site: http://plovdiv.riosv.com  
 
 
20.3. Административна структура за буферната зона(и):  
 
Име: Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив 
Ул. или П.К.: бул. „Марица“ 122 
Град/село с пощенски код: Пловдив 4000 
Държава: България 
Телефон: +359 32/623 873 вътр. 116 
E-mail: riosv_plovdiv@dir.bg 
Web site: http://plovdiv.riosv.com  
 
 
20.4. Административна структура за преходната зона(и):  
 
Име: Мария Вълканова – заместник-кмет на община Асеновград, упълномощена съгласно 
Заповед № 1124/04.07.2016 г. от д-р Емил Караиванов, Кмет на община Асеновград 
Ул. или П.К.: ул. „Акад. Н. Хайтов“ 9 
Град/село с пощенски код: Асеновград 4230 
Държава: България 
Телефон: +359 331 62050 
E-mail: obstina@assenovgrad.com 
Web-site: http://www.assenovgrad.com/ 



  
 
 
 

 
UNESCO - Man and the Biosphere (MAB) Programme - Biosphere reserve nomination form - January 2013 

 

Анекс І към Номинационната форма за биосферни резервати, Януари 2013 г. 

MABnet директория на биосферните резервати 
Описание на биосферен резерват 3 

 
Административни данни 
 
Държава: Българи  
Наименование на биосферния резерват: Биосферен резерват „Червената стена“ 
Година на обявяване (попълва се от Секретариата на МАВ) 
Административна структура (17.1.3) Министерство на околната среда и водите, 
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, Община Асеновград, Южно 
централно държавно горско предприятие чрез регионалните си структури – ДГС Асеновград 
и ДЛС Кормисош. 
Име за контакт (20.1): Мария Михайлова, Димитър Димитров 
Адрес за контакт (вкл. телефонен номер, пощенски и електронен адрес) (20.1) 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив 
Ул. или П.К.: бул. „Марица“ 122 
Град/село с пощенски код: Пловдив 4000 
Държава: България 
Телефон: +359 32/623 873 вътр. 116 
E-mail: riosv_plovdiv@dir.bg 
Линкове (уеб-сайтове) Web site: http://plovdiv.riosv.com 
Социални мрежи (16.4.3.): Не 
 
Описание 
Общо описание (Характеристики на обекта от т. 11.1; население от т. 10) 
 

Предлаганият биосферен парк се намира в Южнобългарската планинско-котловинна област 
и в Западнородопска подобласт. В територията му попадат следните класификационни 
единици: 
 Ландшафти на среднопланинските широколистни гори върху магмени и метаморфни 

скали; 
 Ландшафти на среднопланинските широколистни гори върху варовикови скали; 
 Ландшафти на среднопланинските иглолистно-широколистни гори върху масивни 

магмени и метаморфни скали; 

                                                           
 
 
 
3 За публикуване в MABnet след одобрение на номинацията. Цифрите съответстват на дадените раздели от 
номинационната форма. 
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 Ландшафти на среднопланинските иглолистно-широколистни гори върху 
варовикови скали; 

 Ландшафти на високопланинските иглолистни гори върху мрамори; 
 Ландшафти на високопланинските ливади; 
 Ландшафти на планинските скали и сипей в структурно-ерозионен релеф върху 

гранити и гнайси;�
 Ландшафти на планинските скали и сипей в структурно-ерозионен релеф върху 

мрамори.�
С голямо естетическо въздействие са както горските ландшафти, така и тези на планинските 
скали в сърцевинната зона, придаващи емблематична стойност на предлагания биосферен 
парк, неслучайно наречен „Червената стена“. Смесените иглолистно-широколистни гори с 
богатото си видово разнообразие, черборовите гори, оформящи природното местообитание 
9530 Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор и разположените 
мозайчно ливади допълват разнообразието от типове ландшафти 

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.  Най-голямата етническа група са българите (45242 души), 
следвани от турците (11286 души) и ромите (633 души). 

 
 
Основен тип екосистеми (14.1.) 
В резерват „Червената стена“ могат да се открият три основни типа екосистеми – горски, 
тревни и зони с разпръсната растителност или без растителност, като последната включва 
местообитания върху скали с хазмофитни растения. 
 
Основен тип местообитания и земна „покривка“ (11.6.) 
В резерват „Червената стена“ могат да се открият три основни типа екосистеми – горски, 
тревни и зони с разпръсната растителност или без растителност, като последната включва 
местообитания върху скали с хазмофитни растения. 
 
 
Биоклиматична зона (11.5.): Засушлив и влажен  
 
Територията на „Червената стена“ не е еднородна по отношение на климата – в ниските части 
той е преходно-континентален, а във високите – планински. 
 
Местоположение (дължина и ширина) (6.1.) 
 
Основни точки Ширина Дължина 
Най-централна точка 41.94269 24.96179

Най-северна точка 42.09384 25.05923

Най-южна точка 41.78773 25.08129

Най-западна точка 41.91308 24.65943

Най-източна точка 41.84388 25.14764

 
Обща площ, ха (7) - 65409,399 
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Сърцевинна зона(и) (7):  2246.643 
Буферна зона(и) (7):  25387,99 
Преходна зона(и) (7): 37774,762 
 
Друго съществуващо зониране (7.4.) 
Обхват надморска височина (м.н.в.) (11.2.) 
Най-голяма височина над морското равнище: 1575,8 м 
Най-малка височина над морското равнище: 161 м 
 
Карта(и) на зонирането (6.2.) 
 
 

 
 
 
Основни цели на биосферния резерват 
Кратко описание (13.1.) 
 
 
 

Основните цели на предложения биосферен резерват „Червената стена“ са следните: 
• Съхраняване и опазване на естествения характер на ландшафтите, екосистемите и 
свързаните с тях консервационно значими растителни и животински видове на национално и 
европейско ниво; 
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• Устойчиво икономическо развитие на територията на община Асеновград, базирано на 
чистата и запазена природа и богатото културно-историческо наследство в района на 
биосферния резерват; 
• Насърчаване извършването на научни изследвания и мониторнг на видовете и 
природните местообитания, с фокус върху консервационно значимите и тези с приоритетна 
значимост на национално и европейско ниво; 
• Подобряване качеството на природозащитното образование, обучения и насърчаване на 
дейности, свързани с популяризиране на резервата като място с изключителна важност за 
опазването на биоразнообразието в България. 
 
 
 
Изследвания 
Кратко описание (16.1.1.) 
 

 
Поради изключителната природна значимост на съществуващия резерват „Червената 
стена“, който се характеризира с голям брой защитени, ендемични и реликтни видове, 
територията му е обект на мониторинг и многобройни проучвания още от обявяването му 
през 1962 г. Последните проучвания на биоразнообразието в предложения биосферен 
резерват бяха направени в периода 2013-2014 г. в рамките на проекта на РИОСВ-Пловдив: 
„Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват „Червената стена" и поддържан 
резерват „Изгорялото гюне", финансиран от ОП „Околна среда“. 
Територията на предложения биосферен резерват е също така обект на проучвания, 
извършени в рамките на проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове – фаза I“, също финансиран от ОП „Околна среда“. 
 

 
 
Мониторинг 
Кратко описание (16.1.1.) 
 

 
Понастоящем, някои от консервационно значимите видове, опазвани в резервата, са 
включени в Националната система за мониторинг на биоразнообразието, одобрена от 
Министъра на околната среда и водите - Ursus arctos, Rupicapra rupicapra, Cypripedium 
calceolus, Onosma rhodopaea, Adiantum capillus-veneris L. и др. Тези видове са обект на 
периодичен мониторинг от страна на РИОСВ-Пловдив и БАН. 
 

 
 
 
 
 
 
Специфични променливи (попълнете долната таблица и отбележете съответните 
параметри) 

Абиотични Биоразнообразие  

Абиотични фактори  Дефорестация / рефорестация  
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Киселинност / атмосферни фактори  Водорасли  

Качество на въздуха  Чужди и/или инвазивни видове  

Температура на въздуха  Земноводни X 

Климат, климатология X Сухи и полу-сухи системи  

Замърсители  Авто-екология X 

Суша  Плажни системи  

Ерозия X Бентос  

Геология X Аспекти на биоразнообразието X 

Геоморфология X Биогеография X 

Геофизика  Биология  

Глациология  Биотехнология  

Глобална промяна  Птици X 

Повърхностни води  Бореални горски системи X 

Въпроси по местообитанията X Размножаване  

Тежки метали  Крайбрежни/морски екосистеми  

Хидрология X Проучване на съобщества  

Индикатори  Консервация X 

Метеорология X Коралови рифове  

Моделиране  Деградирали зони  

Мониторинг/методологии  Десертификация  

Хранителни вещества  Дюнни екосистеми  

Физическа океанография  Екология X 

Замърсяване, замърсители  Оценка на екосистемите X 

Седиментация  Функциониране на екосистемите  

Почви X Екосистемни услуги X 

Спелеология  Екотони  

Топография  Ендемични видове X 

Токсикология  Етология  

УВ радиация  Изпарение  

  Палеоекология  

  Фауна X 

  Пожари  

  Риби X 

  Флора X 

  Горски екосистеми X 

  Сладководни екосистеми X 

  Гъби X 

  Генетични ресурси X 

  Генетически изменени организми  

  Домашни градини  

  Индикатори  

  Безгръбначни X 

  Островни системи / изследвания  

  Lagoon systems  

  Лагунни системи  

  Лишеи  

  Бозайници X 

  Мангрови екосистеми  
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  Средиземноморски системи  

  Микроорганизми  

  Мигриращи популации  

  Моделиране  

  Мониторинг/методологии  

  Планински системи X 

  Природни и други ресурси X 

  Природни лечебни продукти X 

  Изменения и еластичност  

  Вредители/болести  

  Фенология X 

  Фито-социология/сукцесия  

  Планктон  

  Растения X 

  Полюсни системи  

  Опрашване  

  Популационна динамика  

  Продуктивност  

  Редки/застрашени видове X 

  Влечуги X 

  Възстановяване  

  (Ре)-интродукция на видове  

  Инвентаризация на видове X 

  Суб-тропическа дъждовна гора  

  Таксономия  

  Умерени горски системи X 

  Умерени тревни системи X 

  Тропически сухи горски системи  

  Тропически тревни и саванни  

  Тропически влажни горски системи  

  Системи в тундрата  

  Вегетационни проучвания X 

  Вулканични/геотермални системи  

  Системи на влажни зони  

  Див живот X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социално-икономически Интегриран мониторинг  

Селскостопански / други производствени  Биогеохимични изследвания  

Агро-горско стопанство  Поемна способност  

Антропологически проучвания  Климатични промени  
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Аквакултури  Анализ/решаване на конфликти  

Археология  Екосистемен подход  

Био-планиране  Образование и обществена  

Развитие на капацитета  Промени в околната среда  

Домашна индустрия  ГИС  

Културни аспекти  Проучвания на въздействието и  

Демография  Индикатори  

Икономически проучвания  Индикатори за качество на ОС  

Икономически важни видове  Развитие на инфраструктурата  

Системи за производство на енергия  Институционални и правни аспекти  

Етнология / традиционни практики /  Интегрирани проучвания  

Добив на дърва за огрев  Интер-дисциплинарни проучвания  

Рибарство  Земевладеене  

Горско стопанство  Земеползване/ земна покривка  

Човешко здраве  Мониторинг на ландшафта  

Човешка миграция  Управленски въпроси  

Лов  Картиране X 

Индикатори  Моделиране  

Индикатори за устойчивост  Мониторинг/методологии X 

Въпроси на местните общности  Мерки по планиране и зониране  

Индустрия  Политически въпроси  

Мерки за осигуряване на поминък  Дистанционно наблюдение  

Домашни животни и свързани  Селски системи  

Местно участие  Устойчиво развитие/ползване  

Микро-кредитиране  Трансгранични мерки  

Минно дело  Градски системи  

Моделиране  Мониторинг на вододелите  

Мониторинг/методологии X   

Естествени опасности    

Недървесни горски продукти    

Пасторализъм    

Връзки хора-природа    

Бедност    

Качествена икономика/маркетинг    

Рекреация    

Ползване на ресурси    

Роля на жените    

Свети места    

Инициативи за малък бизнес    

Социално-икономически аспекти    

Интереси на местните актьори    

Туризъм    

Транспорт    

 

Анекс ІІ към Номинационната форма за биосферни резервати, Януари 2013 г. 
Промоционални и комуникационни материали 
За предложения биосферен резерват 
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Приложете промоционални материали, свързани с предложения обект, най-вече 
висококачествени снимки и/или кратки филмчета за територията, така че да дадете 
възможност на Секретариата да подготви подходящи файлове за прес-събития. За 
момента е достатъчен набор от фотографии с висока резолюция (300 dpi), с имена на 
фотографите и описание какво има на снимката, както и видео-материал без коментари и 
субтитри, но с професионално качество – DV CAM или само BETA. 
 
В допълнение, върнете подписано копие на следното Споразумение за не-ексклузивни права. 
За всеки биосферен резерват ще сглобим видео-материал от максимум 10 минути, а 
финалният продукт, наречен B-лента, ще бъде изпратен до медиите. 
 
 
 
Промоционални материали (снимки и видео) са приложени към номинационната форма на отделен диск, както и 
подписани копия от Споразуменията за не-ексклузивни права.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


