
1. БАЛАБАНЛИИ Категория: Защитена местност; Местоположение: с. Фотиново, Община: 
Батак, Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 123.50 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:ЗАПОВЕД No.РД390 от 03.04.2003 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на характерен ландшафт. 

Режим на дейности:  

1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни, с оглед подобряване 
санитарното и ландшафтното състояние на обектите. Стопанисването да се извършва съгласно 
устройствените проекти с максимално запазване на природната обстановка; 

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време; 

3. Забранява се откриването на кариери, къртенето на камъни, ваденето на пясък и други 
инертни материали, изхвърлянето на сгрурия и промишлени отпадъци, както и всякакви 
действия, чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка; 

Горски и селскостопански фонд: 

1. Държавна дивечовъдна станция "Борово" - Вълча поляна, Регионално управление на 
горите-Пазарджик 

2. БАТАШКИ СНЕЖНИК-КАРЛЪКА Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. 
Батак, Община: Батак, Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 1063.00 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:Заповед No.3700 от 29.12.1972 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на характерен Родопски ландшафт. 

Режим на дейности:  

1. Забранява се сечене, чупене, изкореняване, обелване на цели дървета или части от тях, 
дълбаене подписи, засичане, боядисване, забиване на гвоздей, както и всякакви действия, 
които водят до повреждане или унищожение на растителността 

2. Забранява се пашата на добитък от всякакъв вид и през всякакво време 

3. Забранява се палене на огън извън опрелените за тази цел места 

4. Забранява се преследване, ловене и убиване на всякакви животни, а така също събиране и 
унищожаване яйцата на птиците и повреждане гнездата им 

5. Забранява се ловуването и гърменето с огнестрелно оръжие и други средства 
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6. Забранява се замърсяване на водите в изворите, реките, езерата и изкуствените басейни 

7. Забранява се повреждането или разрушаване чрез къртене, копаене, драскане по скалите 
или скалните образувания, намиращи се на границите на обекта 

8. Забранява се повреждане на съществуващите пътища, или отваряне на нови такива, както 
и преминаването на каквито и да било превозни средства по алеите определени за пешеходци 

9. Забранява се копаене и вадене на пясък, глина и събиране на почвената покривка 

10. Забранява се повреждането по какъвто и да е начин на съществуващите държавни и 
обществени постройки 

11. Забранява се строеж на сгради и пътища, извън местата определени за тази цел с плана 
за благоустрояването на защитените местности 

12. Забранява се повреждането и унищожаването по какъвто и да е начин служебните 
надписи, табели, пътеводни знаци и други съоръжения, както и поставянето на нови такива 
без разрешението на съответните горски стопанства 

13. Разрешава се залесяване на голите площи 

14. Разрешава се бране на някои растения с научна цел 

15. Разрешава се провеждане на санитарна сеч в горите 

16. Разрешава се във вечнозелените насаждения на горите да се извеждат изборна и групово-
изборна сечи 

Горски и селскостопански фонд: 

1. Държавно лесничейство "Батак" - Батак, Регионално управление на горите-Пазарджик 

3. БАТЛЪБОАЗ Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: 
Батак, Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 154.00 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:Заповед No.449 от 25.04.1984 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на красива местност за отдих и туризъм. 

Режим на дейности:  

1. Забранява се всякакво строителство, извън утвърденото по устройствените проекти 

2. Забранява се разкриването на кариери, извършването на минно-геоложки и други 
дейности, с които се нарушава естествения облик на защитените местностти 

3. Забранява се ловуването 

4. Разрешава се събирането на семена от семенните бази и използване на сенокосните площи 
за добив на сено 
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5. Разрешава се в горите да се водят ландшафтни сечи с оглед запазване на характерния 
пейзаж 

Горски и селскостопански фонд: 

1. Държавна дивечовъдна станция "Беглика" - м.Беглика, Регионално управление на горите-
Пазарджик 

4. БЕГЛИКА /В.КОЛАРОВ/ Категория: Резерват; Местоположение: гр. Батак, Община: 
Батак, Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 1463.10 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:Заповед No.751 от 11.05.1960 

Цели на обявяване:  

1. Богата реликтна растителност 

Режим на дейности:  

1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. 
посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с 
образователна цел; 4. 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; 

Горски и селскостопански фонд: 

1. Държавна дивечовъдна станция "Беглика" - м.Беглика, Регионално управление на горите-
Пазарджик 

Документи за промяна:  

1. Промяна в площта-увеличаване със Заповед No.482 от 23.06.1992 

РЕЗЕРВАТ "БЕГЛИКА" 

Обявен за резерват на 11.05.1960 г. под името “Васил Коларов”. Площа на 
резервата е 1463,1 ха. Разположен е непосредствено на северозапад от плоския вододел, 
известен под името Беглика, на 14 км югозападно от Батак и на 5 км югоизточно от 
връх Голяма Сютка (2186 м. надм. в.) – втория по височина връх в Родопите. 
Надморската височина е между 1600 и 1900 м. Резервата е покрит от иглолистни гори, 
като преобладава смърча (Picea abies). Резервата се явява едно от най – южно 
разположените съобщества на смърча в целия му ареал. 

В следствие на опожаряванията в миналото  на места вторично са се развили 
съобщества от бял бор (Pinus sylvestris). 

Средната възраст на гората се оценява на 130 години. Има отделни дървета на 
възраст над 170 години с диаметър на ствола до 80 см и височина 32 метра. 

Наличието на карстови (варовикови) терени обуславя наличието южни и 
топлолюбиви растения, като Мирсинитската млечка (Euphorbia myrsinites L.), Бялата 
есперзета (Onobrychis alba (W. et K.) Desv.) и др. 
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На територията на резервата са установени и много редки и ендемични растения. 
Някои от тях са: Родопска теменуга (Viola rhodopeia W. Beck) и характерното и 
сращащо се единствено тук в България Алпийско сграбиче, известно също и като 
Ценралноалпийски клин (Astragalus alopecurus Pall. (A. centralpinus)) – красиво растение 
превърнало се в емблема на резервата. 

Фауната на резервата не е проучвана. От едрите бозайници обитаващи резервата 
и имащи консервационно значение, могат да се посочат мечка(Ursus arctos) и вълк 
(Canis lupus), а от птиците глухарят (Tetrao urugalis). 

Резервата се охранява от РИОСВ – Пазарджик. 

В резервата е забранена всяка човешка дейност. 

Посещения са разрешени само по маркираната екопътека. Ако желаете да 
посетите резервата, съгласувайте вашето посещение с РИОСВ – Пазарджик. 

5. ДРУМА Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: Батак, 
Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 8.00 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:ЗАПОВЕД No.РД424 от 03.04.2003 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на характерен ландшафт. 

Режим на дейности:  

1. Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни такива, с оглед 
подобряване санитарното и украсно значение на горите около тези обекти. 

2. Забранява се пашата на добитък, през всяко време на годината. 

3. Забранява се разкриването на кариери, вадене на пясък, къртене на камъни, изхвърляне на 
сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви действия, които загрозяват или 
нарушават природната обстановка около тях. 

6. ДУПКАТА Категория: Резерват; Местоположение: с. Фотиново, Община: Батак, Област: 
Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 1210.80 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:Постановление на Министерски Съвет No.14827 от 29.06.1951 

Международен статус: Биосферен резерват  

Цели на обявяване:  

1. Характерен природен комплекс 

Режим на дейности:  
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1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. 
посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с 
образователна цел; 4. 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; 

Горски и селскостопански фонд: 

1. Държавна дивечовъдна станция "Борово" - Вълча поляна, Регионално управление на 
горите-Пазарджик 

2. Държавна дивечовъдна станция "Широка поляна" - Широка поляна, Регионално управление 
на горите-Пазарджик 

Документи за промяна:  

1. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.2245 от 30.12.1956 

2. Заповед No.1700 от 17.12.1961 

3. Промяна в площта-увеличаване със Заповед No.3899 от 15.09.1975 

4. Промяна в площта-намаляване със Заповед No.702 от 14.07.1982 

5. Промяна в площта-намаляване със Заповед No.587 от 08.06.1983 

РЕЗЕРВАТ "ДУПКАТА" 
Обявен е за резерват с Постановление №14827/29.06.1951 г. Общата му площ е 

1210,8 ха, определена със Заповед №1700 от 17.ХП.1961 г. и със Заповед №3899 от 
15.IX. 1975 г. Предназначението му е да запази неповторимата девствена природа. 

Разположен е в землищата на с. Фотиново и на Батак по югоизточните склонове 
на Родопите. 

Релефът е планински. Красивите му и разнообразни форми са обусловени от 
твърдата литологична основа, съставена от риолити, които могат да се нацепват 
хоризонтално или вертикално. Затова именно са се образували и стърчащите твърдици 
над денудационните нива. 

Най-ниската точка на резервата се намира при водослива на Девинска река с р. 
Катранджи дере в м. Кемера, известна с красивия си сводест мост от римско време. По 
него някога са минавали римските войски, а по-късно и керваните на българските 
търговци, пътуващи до пристанищата на Егейско море. 

Средиземноморското влияние се проявява в кратко задържане на снежната 
покривка и в засушаване през лятото и през есента. Максимумът на валежите е през 
юни, а минимумът — през август-септември с вторичен минимум през март. 
Годишната сума на валежите е около 800 мм. Средната продължителност на 
вегетационния период е 5 месеца — от средата на май до средата на октомври. 

В хидрологично отношение резерватът се отличава с голямо количество на 
валежите. 

През резервата протича Девинска река, която води началото си от язовир „Голям 
Беглик". Тя приема втория си голям приток — р. Чарлъшка в м. Дупката, откъдето идва 
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името на резервата. Друга голяма планинска река е Катранджи дере — десният приток 
на Девинска река. 

Девинска река и Катранджи дере имат легла с малки наклони и затова образуват 
много меандри. Дебитът им е сравнително постоянен. Водите им са съвсем чисти. 

Много богата и разнообразна е растителността на резервата. Въпреки малката 
разлика в надморските височини – между 1000 и 1600 м, растителността е с ясно 
изразена височинна зоналност. По северните места на най – ниските части на резервата 
растат гори от Трепелика (Populus tremula), Шестил (Acer platanoides), Бук (Fagus 
sylvatica) и от Обикновен габър (Carpinus betulus), примесени с единични или с групови 
екземпляри от Ела (Abies alba) и Бял бор (Pinus sylvestris), а някъде и от Смърч (Picea 
abies). 

На южните припечни и сухи места са се настанили по-ксерофитни видове — 
Смрадлика (Cotinus coggygria), Люляк (Syringa vulgaris) и др. 

Върху по-светлите места преобладават съобщества от бял бор, придружен на 
някои места от Бреза (Betula alba) и Трепетлика (Populus tremula), като тук-там се 
срещат единично или на групи ела и смърч. Разпространени са още смесени елово-
белоборови гори с единични екземпляри от бук, трепетлика и бреза. 

От представителите на тревната растителност особен интерес представляват 
силиврякът (Haberlea rhodopensis) и пиринският чай (Siderites scardiaca) — ендемити за 
Балканския полуостров. 

Останалата част от сенчестите местообитания е покрита от чисти или от смесени 
почти девствени смърчови гори. 

Най-голяма е свежата белоборово-смърчова гора с разнотревие. която заема над 
1/5 от територията на резервата. Следва свежата до суха белоборова гора с разнотревие 
— заема около 1/6 от територията. Почти толкова голяма е и свежата елово-смърчово-
белоборова гора.    Иглолистните формации заемат около 83,3% от площта на 
резервата. Само на белоборовата се падат 52%, на смърчовата — около 17% и на 
еловата — малко повече от 14%. 

Широколистните формации са представени от трепетлика — 10,5% от площта на 
резервата, от бреза — 4,2%, от бук и от зимен дъб — общо около 6,2%. 

Специални проучвания на флората и на фауната в резервата не са правени. 
Срещат се често Дива коза (Rupicarpa rupicarpa) 

Резервата се охранява от Регионална инспекция на околната среда и водите – 
Пазарджик. На територията на резервата е забранена всяка човешка дейност. 

7. КАВАЛ ТЕПЕ Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: 
Батак, Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 83.00 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:Заповед No.449 от 25.04.1984 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на красива местност за отдих и туризъм. 
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Режим на дейности:  

1. Забранява се всякакво строителство, извън утвърденото по устройствените проекти 

2. Забранява се разкриването на кариери, извършването на минно-геоложки и други 
дейности, с които се нарушава естествения облик на защитените местностти 

3. Забранява се ловуването 

4. Разрешава се събирането на семена от семенните бази и използване на сенокосните площи 
за добив на сено 

5. Разрешава се в горите да се водят ландшафтни сечи с оглед запазване на характерния 
пейзаж 

Горски и селскостопански фонд: 

1. Държавна дивечовъдна станция "Широка поляна" - Широка поляна, Регионално управление 
на горите-Пазарджик 

8. КЕМЕРА Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: Батак, 
Област: Пазарджик, с. Фотиново, Община: Батак, Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 102.50 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:Заповед No.3899 от 15.09.1975 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на характерен ландшафт. 

Режим на дейности:  

1. Забранява се сечене, чупене, изкореняване, обелване на цели дървета или части от тях, 
дълбаене подписи, засичане, боядисване, забиване на гвоздей, както и всякакви действия, 
които водят до повреждане или унищожение на растителността 

2. Забранява се пашата на добитък от всякакъв вид и през всякакво време 

3. Забранява се палене на огън извън опрелените за тази цел места 

4. Забранява се преследване, ловене и убиване на всякакви животни, а така също събиране и 
унищожаване яйцата на птиците и повреждане гнездата им 

5. Забранява се ловуването и гърменето с огнестрелно оръжие и други средства 

6. Забранява се замърсяване на водите в изворите, реките, езерата и изкуствените басейни 

7. Забранява се повреждането или разрушаване чрез къртене, копаене, драскане по скалите 
или скалните образувания, намиращи се на границите на обекта 

8. Забранява се повреждане на съществуващите пътища, или отваряне на нови такива, както 
и преминаването на каквито и да било превозни средства по алеите определени за пешеходци 

9. Забранява се копаене и вадене на пясък, глина и събиране на почвената покривка 
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10. Забранява се повреждането по какъвто и да е начин на съществуващите държавни и 
обществени постройки 

11. Забранява се строеж на сгради и пътища, извън местата определени за тази цел с плана 
за благоустрояването на защитените местности 

12. Забранява се повреждането и унищожаването по какъвто и да е начин служебните 
надписи, табели, пътеводни знаци и други съоръжения, както и поставянето на нови такива 
без разрешението на съответните горски стопанства 

13. Разрешава се залесяване на голите площи 

14. Разрешава се стопанисването на селскостопанските земи по досегашния начин 

15. Разрешава се бране на някои растения с научна цел в ограничени количества 

16. Разрешава се извеждане на санитарни, отгледни илиформировъчни сечи 

17. Разрешава се във вечнозелените насаждения на горите да се извеждат изборна, групово-
изборна и постепенна сечи с удължен период на възобновяване 

18. Разрешава се в насаждения предвидени за реконструкция, залесяванията да се извършват 
с ценни от горско-стопанско и украсено гледище дървесни видове с мозаична структура на 
културите с оглед разнообразяването на ландшафта 

19. Разрешава се размерът на ползването и режимът да се провеждат така, че защитните, 
украсните и стопанските им функции да се подобряват 

Горски и селскостопански фонд: 

1. Държавна дивечовъдна станция "Борово" - Вълча поляна, Регионално управление на 
горите-Пазарджик 

Документи за промяна:  

1. Промяна в площта-увеличаване със Заповед No.РД-587 от 08.06.1983 

9. КОРИЯТА Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: Батак, 
Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 8.00 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:ЗАПОВЕД No.РД-430 от 03.04.2003 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на характерен ландшафт. 

Режим на дейности:  

1. Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни такива, с оглед 
подобряване санитарното и украсно значение на горите около тези обекти. 

2. Забранява се пашата на добитък, през всяко време на годината. 
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3. Забранява се разкриването на кариери, вадене на пясък, къртене на камъни, изхвърляне на 
сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви действия, които загрозяват или 
нарушават природната обстановка около тях. 

10. КЪРВАВ ЧУЧУР Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: 
Батак, Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик 

Площ: 3.00 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:ЗАПОВЕД No.РД398 от 03.04.2003 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на характерен ландшафт. 

Режим на дейности:  

1. Забранява се извеждането на сечи, освен на санитарни и ландшафтни, с оглед за 
подобряване санитарното и ландшафтно състояние на обектите.  

2. Забранява се пашата на домашния добитък през всяко време. 

3. Забранява се откриване на кариери, къртене на камъни, вадене на пясък, изхвърляне на 
сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви други действия, чрез които се 
нарушава или загрозява природната обстановка в тях. 

11. ЛУНГУРЛИИ Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: 
Батак, Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 4.10 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:ЗАПОВЕД No.РД379 от 03.04.2003 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на характерен ландшафт. 

Режим на дейности:  

1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни с оглед подобряване 
санитарното и ландшафтното състояние на обекта. Стопанисването да се извършва съгласно 
устройствения проект с максимално запазване на природната обстановка; 

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време; 

3. Забранява се откриване на кариери, къртенето на камъни, ваденето на пясък и на други 
инертни материали, изхвърлянето на сгурия и на промишлени отпадъци, както и всякакви 
действия, чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка в тях; 

Горски и селскостопански фонд: 

1. Държавна дивечовъдна станция "Широка поляна" - Широка поляна, Регионално управление 
на горите-Пазарджик 
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12. МИРЧОВИЦА Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: 
Батак, Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 10.00 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:ЗАПОВЕД No.РД420 от 03.04.2003 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на характерен ландшафт. 

Режим на дейности:  

1. Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни такива, с оглед 
подобряване санитарното и украсно значение на горите около тези обекти. 

2. Забранява се пашата на добитък, през всяко време на годината. 

3. Забранява се разкриването на кариери, вадене на пясък, къртене на камъни, изхвърляне на 
сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви действия, които загрозяват или 
нарушават природната обстановка около тях. 

13. НЕСТОРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, 
Община: Батак, Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 5.00 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:ЗАПОВЕД No.РД401 от 03.04.2003 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на характерен ландшафт. 

Режим на дейности:  

1. Забранява се извеждането на сечи, освен на санитарни и ландшафтни, с оглед за 
подобряване санитарното и ландшафтно състояние на обектите.  

2. Забранява се пашата на домашния добитък през всяко време. 

3. Забранява се откриване на кариери, къртене на камъни, вадене на пясък, изхвърляне на 
сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви други действия, чрез които се 
нарушава или загрозява природната обстановка в тях. 

14. ПЕТРОВО БЪРДО Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, 
Община: Батак, Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 93.50 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:ЗАПОВЕД No.РД396 от 03.04.2003 
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Цели на обявяване:  

1. Опазване на характерен ландшафт. 

Режим на дейности:  

1. Забранява се извеждането на сечи, освен на санитарни и ландшафтни, с оглед за 
подобряване санитарното и ландшафтно състояние на обектите.  

2. Забранява се пашата на домашния добитък през всяко време. 

3. Забранява се откриване на кариери, къртене на камъни, вадене на пясък, изхвърляне на 
сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви други действия, чрез които се 
нарушава или загрозява природната обстановка в тях. 

15. ПЯСЪКА Категория: Защитена местност; Местоположение: с. Фотиново, Община: 
Батак, Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 4.80 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:ЗАПОВЕД No.РД388 от 03.04.2003 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на характерен ландшафт. 

Режим на дейности:  

1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни, с оглед подобряване 
санитарното и ландшафтното състояние на обектите. Стопанисването да се извършва съгласно 
устройствените проекти с максимално запазване на природната обстановка; 

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време; 

3. Забранява се откриването на кариери, къртенето на камъни, ваденето на пясък и други 
инертни материали, изхвърлянето на сгрурия и промишлени отпадъци, както и всякакви 
действия, чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка; 

Горски и селскостопански фонд: 

1. Държавна дивечовъдна станция "Борово" - Вълча поляна, Регионално управление на 
горите-Пазарджик 

16. РОВНО Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: Батак, 
Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 47.70 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:ЗАПОВЕД No.РД395 от 03.04.2003 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на характерен ландшафт. 
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17. САМОДИВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, 
Община: Батак, Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 132.60 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:Заповед No.449 от 25.04.1984 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на красива местност за отдих и туризъм. 

Режим на дейности:  

1. Забранява се всякакво строителство, извън утвърденото по устройствените проекти 

2. Забранява се разкриването на кариери, извършването на минно-геоложки и други 
дейности, с които се нарушава естествения облик на защитените местностти 

3. Забранява се ловуването 

4. Разрешава се събирането на семена от семенните бази и използване на сенокосните площи 
за добив на сено 

5. Разрешава се в горите да се водят ландшафтни сечи с оглед запазване на характерния 
пейзаж 

Горски и селскостопански фонд: 

1. Държавна дивечовъдна станция "Беглика" - м.Беглика, Регионално управление на горите-
Пазарджик 

18. САЧАН ДЕРЕ Категория: Защитена местност; Местоположение: с. Фотиново, Община: 
Батак, Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 14.20 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:ЗАПОВЕД No.РД389 от 03.04.2003 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на характерен ландшафт. 

Режим на дейности:  

1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни, с оглед подобряване 
санитарното и ландшафтното състояние на обектите. Стопанисването да се извършва съгласно 
устройствените проекти с максимално запазване на природната обстановка; 

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време; 

3. Забранява се откриването на кариери, къртенето на камъни, ваденето на пясък и други 
инертни материали, изхвърлянето на сгрурия и промишлени отпадъци, както и всякакви 
действия, чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка; 
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Горски и селскостопански фонд: 

1. Държавна дивечовъдна станция "Борово" - Вълча поляна, Регионално управление на 
горите-Пазарджик 

19. СЕРАФИМОВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, 
Община: Батак, Област: Пазарджик, гр. Ракитово, Община: Ракитово, Област: Пазарджик; 
РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 505.90 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:Заповед No.РД-618 от 27.07.2007 

Режим на дейности:  

1. Забранява се строителството на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа; 

2. Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния режим и на естествения облик на 
местността; 

3. Забранява се използване на химически средства за растителна защита; 

4. Забранява се лагеруване и палене на огън извън определените места; 

5. Забранява се залесяването с неприсъщи за района дървесни видове; 

6. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение; 

7. Съществуващите гори със специално предназначение запазват своя статут; 

8. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия; 

9. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с лесоустройствения 
проект пасищни площи; 

Горски и селскостопански фонд: 

1. Държавна дивечовъдна станция "Беглика" - м.Беглика, Регионално управление на горите-
Пазарджик 

2. Държавна дивечовъдна станция "Ракитово" - Ракитово, Регионално управление на горите-
Пазарджик 

20. СЛЪНЧЕВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, 
Община: Батак, Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик 

Площ: 69.30 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:Заповед No.449 от 25.04.1984 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на красива местност за отдих и туризъм. 
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Режим на дейности:  

1. Забранява се всякакво строителство, извън утвърденото по устройствените проекти 

2. Забранява се разкриването на кариери, извършването на минно-геоложки и други 
дейности, с които се нарушава естествения облик на защитените местностти 

3. Забранява се ловуването 

4. Разрешава се събирането на семена от семенните бази и използване на сенокосните площи 
за добив на сено 

5. Разрешава се в горите да се водят ландшафтни сечи с оглед запазване на характерния 
пейзаж 

Горски и селскостопански фонд: 

1. Държавна дивечовъдна станция "Широка поляна" - Широка поляна, Регионално управление 
на горите-Пазарджик 

21. СТОЙЧОВО ПОЛЦЕ Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, 
Община: Батак, Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 190.80 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:Заповед No.РД-428 от 18.06.2007 

Режим на дейности:  

1. Забранява се строителство на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа; 

2. Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния режим и естествения облик на 
местността; 

3. Забранява се използване на химически средства за растителна защита; 

4. Забранява се лагеруване и палене на огън извън определените места; 

5. Забранява се ловуване; 

6. Забранява се залесяването с неприсъщи за района дървесни видове; 

7. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение; 

8. Разрешава се провеждане на селскостански мероприятия; 

9. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с лесоустройствения 
проект пасищни площи; 

10. Разрешава се добив на сено; 

Горски и селскостопански фонд: 

1. Държавна дивечовъдна станция "Беглика" - м.Беглика, Регионално управление на горите-
Пазарджик 
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22. СТУДЕНАТА ЧУЧУРКА Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, 
Община: Батак, Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 73.10 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:Заповед No.449 от 25.04.1984 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на красива местност за отдих и туризъм. 

Режим на дейности:  

1. Забранява се всякакво строителство, извън утвърденото по устройствените проекти 

2. Забранява се разкриването на кариери, извършването на минно-геоложки и други 
дейности, с които се нарушава естествения облик на защитените местностти 

3. Забранява се ловуването 

4. Разрешава се събирането на семена от семенните бази и използване на сенокосните площи 
за добив на сено 

5. Разрешава се в горите да се водят ландшафтни сечи с оглед запазване на характерния 
пейзаж 

Горски и селскостопански фонд: 

1. Държавна дивечовъдна станция "Широка поляна" - Широка поляна, Регионално управление 
на горите-Пазарджик 

23. СУВАТЯ Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: Батак, 
Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 5.00 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:ЗАПОВЕД No.РД400 от 03.04.2003 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на характерен ландшафт. 

Режим на дейности:  

1. Забранява се извеждането на сечи, освен на санитарни и ландшафтни, с оглед за 
подобряване санитарното и ландшафтно състояние на обектите.  

2. Забранява се пашата на домашния добитък през всяко време. 

3. Забранява се откриване на кариери, къртене на камъни, вадене на пясък, изхвърляне на 
сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви други действия, чрез които се 
нарушава или загрозява природната обстановка в тях. 
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24. СЪРНЕНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, 
Община: Батак, Област: Пазарджик, с. Фотиново, Община: Батак, Област: Пазарджик; 
РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 719.30 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:Заповед No.РД-416 от 18.06.2007 

Режим на дейности:  

1. Забранява се строителство на нови сгради и пътища и асфалтиране на съществуващите 
пътища; 

2. Забранява се разкриването на кариери, изменение на водния режим, замърсяване с 
химически вещества, промишлени и битови отпадъци; 

3. Забранява се лагеруване на туристи; 

4. Забранява се използване на химически препарати за борба с вредителите в селското и 
горското стопанство; 

5. Забранява се паша на кози; 

6. Разрешава се косене и обработване на селскостопански земи; 

7. Разрешава се провеждане на отгледни,санитарни, групово-изборни и изборни сечи; 

8. Разрешава се риболов по р.Градешница; 

9. Разрешава се използване на съществуващите горски пътища; 

10. Разрешава се провеждане на подборен лов; 

11. Разрешава са регулиран смолодобив от дърветата подлежащи на сеч; 

Горски и селскостопански фонд: 

1. Държавна дивечовъдна станция "Беглика" - м.Беглика, Регионално управление на горите-
Пазарджик 

2. Държавна дивечовъдна станция "Борово" - Вълча поляна, Регионално управление на 
горите-Пазарджик 

25. ТОДИН ГРОБ Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: 
Батак, Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 5.00 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:ЗАПОВЕД No.РД402 от 03.04.2003 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на характерен ландшафт. 
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Режим на дейности:  

1. Забранява се извеждането на сечи, освен на санитарни и ландшафтни, с оглед за 
подобряване санитарното и ландшафтно състояние на обектите.  

2. Забранява се пашата на домашния добитък през всяко време. 

3. Забранява се откриване на кариери, къртене на камъни, вадене на пясък, изхвърляне на 
сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви други действия, чрез които се 
нарушава или загрозява природната обстановка в тях. 

26. ТОШКОВ ЧАРК Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: 
Батак, Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 57.40 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:ЗАПОВЕД No.449 от 25.04.1984 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на красива местност за отдих и туризъм. 

Режим на дейности:  

1. Забранява се всякакво строителство, извън утвърденото по устройствените проекти 

2. Забранява се разкриването на кариери, извършването на минно-геоложки и други 
дейности, с които се нарушава естествения облик на защитените местностти 

3. Забранява се ловуването 

4. Разрешава се събирането на семена от семенните бази и използване на сенокосните площи 
за добив на сено 

5. Разрешава се в горите да се водят ландшафтни сечи с оглед запазване на характерния 
пейзаж 

Горски и селскостопански фонд: 

1. Държавна дивечовъдна станция "Родопи" - Батак, Регионално управление на горите-
Пазарджик 

27. ТЪРНОВИЦА Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: 
Батак, Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 10.00 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:ЗАПОВЕД No.РД423 от 03.04.2003 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на характерен ландшафт. 
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Режим на дейности:  

1. Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни такива, с оглед 
подобряване санитарното и украсно значение на горите около тези обекти. 

2. Забранява се пашата на добитък, през всяко време на годината. 

3. Забранява се разкриването на кариери, вадене на пясък, къртене на камъни, изхвърляне на 
сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви действия, които загрозяват или 
нарушават природната обстановка около тях. 

28. ФОТИНСКА РЕКА Категория: Защитена местност; Местоположение: с. Фотиново, 
Община: Батак, Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 314.30 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:ЗАПОВЕД No.РД386 от 03.04.2003 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на характерен ландшафт. 

Режим на дейности:  

1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни, с оглед подобряване 
санитарното и ландшафтното състояние на обектите. Стопанисването да се извършва съгласно 
устройствените проекти с максимално запазване на природната обстановка; 

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време; 

3. Забранява се откриването на кариери, къртенето на камъни, ваденето на пясък и други 
инертни материали, изхвърлянето на сгрурия и промишлени отпадъци, както и всякакви 
действия, чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка; 

Горски и селскостопански фонд: 

1. Държавна дивечовъдна станция "Борово" - Вълча поляна, Регионално управление на 
горите-Пазарджик 

29. ФОТИНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност; Местоположение: с. 
Фотиново, Община: Батак, Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 12.10 хектара  

Документи на обявяване:Заповед No.656 от 13.09.1979 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на водопад 

Режим на дейности:  

1. Забранява се кастренето и повреждането на дърветата 

2. Забранява се късането или изкореняването на растенията 
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3. Забранява се пашата на домашни животни 

4. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им, 
както и разрушаване на гнездата и леговищата 

5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други 
дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на 
водния и режим 

6. Забранява се извеждането на сечи, освен ландшафтни, след съгласуване със съответната 
районна инспекция за опазване на природната среда 

7. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в 
устройствения проект на природната забележителност 

Горски и селскостопански фонд: 

1. Държавна дивечовъдна станция "Борово" - Вълча поляна, Регионално управление на 
горите-Пазарджик 

30. ХАДЖИИСКИ ЧАРК Категория: Защитена местност; Местоположение: с. Фотиново, 
Община: Батак, Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик 

Площ: 12.50 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:ЗАПОВЕД No.РД387 от 03.04.2003 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на характерен ландшафт. 

Режим на дейности:  

1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни, с оглед подобряване 
санитарното и ландшафтното състояние на обектите. Стопанисването да се извършва съгласно 
устройствените проекти с максимално запазване на природната обстановка; 

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време; 

3. Забранява се откриването на кариери, къртенето на камъни, ваденето на пясък и други 
инертни материали, изхвърлянето на сгрурия и промишлени отпадъци, както и всякакви 
действия, чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка; 

Горски и селскостопански фонд: 

1. Държавна дивечовъдна станция "Борово" - Вълча поляна, Регионално управление на 
горите-Пазарджик 

31. ХАЙДУШКА СКАЛА Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, 
Община: Батак, Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 3.00 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  
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Документи на обявяване:ЗАПОВЕД No.РД397 от 03.04.2003 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на характерен ландшафт. 

Режим на дейности:  

1. Забранява се извеждането на сечи, освен на санитарни и ландшафтни, с оглед за 
подобряване санитарното и ландшафтно състояние на обектите.  

2. Забранява се пашата на домашния добитък през всяко време. 

3. Забранява се откриване на кариери, къртене на камъни, вадене на пясък, изхвърляне на 
сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви други действия, чрез които се 
нарушава или загрозява природната обстановка в тях. 

32. ХАМБАРИТЕ Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: 
Батак, Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 5.00 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:ЗАПОВЕД No.РД399 от 03.04.2003 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на характерен ландшафт. 

Режим на дейности:  

1. Забранява се извеждането на сечи, освен на санитарни и ландшафтни, с оглед за 
подобряване санитарното и ландшафтно състояние на обектите.  

2. Забранява се пашата на домашния добитък през всяко време. 

3. Забранява се откриване на кариери, къртене на камъни, вадене на пясък, изхвърляне на 
сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви други действия, чрез които се 
нарушава или загрозява природната обстановка в тях. 

33. ЧАТЪМА Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, Община: Батак, 
Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 27.30 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:Заповед No.449 от 25.04.1984 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на красива местност за отдих и туризъм 

Режим на дейности:  

1. Забранява се всякакво строителство, извън утвърденото по устройствените проекти 
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2. Забранява се разкриването на кариери, извършването на минно-геоложки и други 
дейности, с които се нарушава естествения облик на защитените местностти 

3. Забранява се ловуването 

4. Разрешава се събирането на семена от семенните бази и използване на сенокосните площи 
за добив на сено 

5. Разрешава се в горите да се водят ландшафтни сечи с оглед запазване на характерния 
пейзаж 

Горски и селскостопански фонд: 

1. Държавна дивечовъдна станция "Беглика" - м.Беглика, Регионално управление на горите-
Пазарджик 

34. ШИРОКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност; Местоположение: гр. Батак, 
Община: Батак, Област: Пазарджик; РИОСВ: Пазарджик  

Площ: 100.20 хектара  

РИОСВ: Пазарджик ул. "Гурко" N3 ет.4 п.к.220  

Документи на обявяване:Заповед No.449 от 25.04.1984 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на красива местност за отдих и туризъм. 

Режим на дейности:  

1. Забранява се всякакво строителство, извън утвърденото по устройствените проекти 

2. Забранява се разкриването на кариери, извършването на минно-геоложки и други 
дейности, с които се нарушава естествения облик на защитените местностти 

3. Забранява се ловуването 

4. Разрешава се събирането на семена от семенните бази и използване на сенокосните площи 
за добив на сено 

5. Разрешава се в горите да се водят ландшафтни сечи с оглед запазване на характерния 
пейзаж 

Горски и селскостопански фонд: 

1. Държавна дивечовъдна станция "Широка поляна" - Широка поляна, Регионално управление 
на горите-Пазарджик 

 

ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ, РЕЗЕРВАТИ И ПРИРОДНИ 
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПАЗАРДЖИШКА 

ОБЛАСТ 
 

№Име на Община Площ Година на Кратка 

http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?areaId=64&categoryId=6


Защитена 
територия  

обявяване характеристика

Резервати 
1 Дупката  Батак 1210,4 1956   

2 Беглика  Батак 1463,1 1960   

3 Купена  Пещера 1761,1 1961   

4 Мантарица  Ракитово 1069,2 1968   

Защитени местности 
1 Атолука  Брацигово     Гора 

2 Арамлиец (част)  Панагюрище 140,8/34,3 1969 Гора 

3 Арап чал  Велинград 220,8 1981 Местообитания на 
глухар и лещарка. 

4 Баташки снежник  Батак 1046,68 1972 Горски съобщества 
край горната граница 
на гората. 

5 Батлъбоаз  Батак       

6 Бильов рът  Лесичево 99,6 1972 Гора. 

7 Бич  Панагюрище 1,8 1968 Гора. 

8 Бялата скала  Велинград 86,6 1968 Гора. 

9 Валявиците  Велинград 73,0 1992 Естествени съобщества 
от ела и смърч. 
Вековни смъчови 
дървета 

10 Венеца  Панагюрище 100,5 1968 Гора. 

11 Винище  Брацигово 145,7 1972 Гора. 

12 Водиничарска 
кория  

Пазарджик 2,2 1972 Гора. 

13 Друма  Батак 8,0 1964 Гора. 

14 Душков пчелин  Панагюрище 7,4 1968 Гора, средновековна 
крепост. 

15 Дъбравата  Лесичово 12,0 1973 Гора. 

16 Езерото  Септември 5,8 1972 Гора. 

17 Злотин дол  Септември 8,3 1972 Гора, 

18 Йорданови поляни  Лесичово 66,3 1972 Гора. 

19 Кавал тепе  Батак 83 1984 Смърчови гори. 

20 Калпазанов гроб  Велинград 16,2 1968 Гора. 

21 Кара Бурун – 
Балабанлии  

Батак 108,0 1973 Гора. 

22 Кемера  Батак 100,2 1975 Живописен ландшафт, 
древен римски мост, 
буферна зона на р. 
“Дупката” 

23 Клептуза  Велинград 412,0 1966 Гора – ползвана за 
отдих. Живописен 
пейзаж. 

24 Конско дере  Панагюрище 8,8 1968 Гора. 

25 Коритата  Септември 10,9 1972 Гора. 

26 Корията I  Батак 8,00 1964 Гора. 

27 Корията II  Брацигово 27,4 1972 Гора. 

28 Кървав чучур  Батак 3,0 1972 Гора. 

http://www.zt-rioswpz.hit.bg/rezerv_d.html
http://www.zt-rioswpz.hit.bg/rezerv_b.html
http://www.zt-rioswpz.hit.bg/rezerv_k.html
http://www.zt-rioswpz.hit.bg/rezerv_m.html


39 Лонгурлии  Батак 4,1 1975 Гора. 

30 Манзул  Панагюрище 36,6 1968 Гора 

31 Марина  Септември 1,5 1987 Пет вековни дървета 
зимен дъб. 

32 Меандри на р. 
Рибна  

        

33 Милеви скали  Велинград 115,1 1972 Обзорен връх. 
Живописни скали. 
Букови гори. 

34 Мирчовица  Батак 10,0 1972 Гора. 

35 Несторови поляни  Батак 5,0 1972 Гора. 

36 Новаковец и 
Бенковска поляна  

Лесичево 30,6 1962 Гора. 

37 Оборище  Панагюрище 223,4 1951 Букова гора. 

38 Огняново – 
Синитевски  рид  

Пазарджик 140 1982 Субсредиземноморски 
тревисти и 
полухрастови 
съобщества. Много 
редки и ендемични 
видове. 

39 Патьова кория  Панагюрище 81,2 1968 Вековна дъбова гора 

40 Пашино бърдо  Ракитово 7,0 1973 Гора. Средновековна 
крепост. 

41 Петрово бърдо  Батак 93,5 1972 Гора. 

42 Порт Артур  Велинград 15,3 1974 Гора. 

43 Пясъка  Батак 4,6 1973 Гора. 

44 Ровно  Батак 47,7 1973 Гора. 

45 Рогачица  Велинград 126,9 1981 Стара елово – смърчова 
гора 

46 Самодивска 
поляна  

Батак 98,8 1984 Смърчово – бялборова 
гора. Характерен 
родопски ландшафт. 

47 Сачан дере  Батак 13,1 1973   

48 Свети Георги  Септември 5,7 1987   

49 Сивата грамада  Панагюрище 16,5 1968 Гора. 

50 Слънчева поляна  Батак 69,3 1984 Смърчово – Борови 
гори. 

51 Студена чучучрка  Батак 69.8 1984 Смърчови съобщества. 
Красиви изгледи. 

52 Суватя  Батак 5,0 1972 Гора. 

53 Суха лъка I  Велинград 5,8 1974 Гора. 

54 Суха лъка II  Велинград 3,2 1976 Седем вековни 
смърчови дървета с 
диаметър над 1 м и 
височина над 35 м. 

55 Тодин гроб  Батак 5,0 1972 Гора. 

56 Тошков чарк  Батак 154 1984 Смърчови и бял борови 
гори край брега на яз. 
Голям Беглик 

57 Тъмра  Брацигово       

58 Търнавица  Батак 10 1972 Гора. 

59 Филебилийска 
поляна  

Велинград 1,2 1981 Находище на 
Планински божур ( 

http://www.zt-rioswpz.hit.bg/s_mar.html


Trolius europeus) 
60 Фотинска река  Батак 313   Смърчова гора. 

61 Хаджийски чарк  Батак 11,8 1972 Гора. 

62 Хайдушка скала  Батак 3,0 1972 Гора. 

63 Хайдушки 
кладенец I  

Панагюрище 65,4 1968 Естествена букова гора 
– 80 г.  

64 Хайдушки 
кладенец II  

Велинград 10,2   Гора. 

65 Хамбарите  Батак 5,0 1972 Гора. 

66 Цигов чарк  Ракитово 3,0 1979 Лиади и гори, ИМ 

67 Чатъма  Батак 27,3 1984 Смърчови и бял борови 
гори. Красив 
ландшафт. 

68 Чибуците  Велинград 4,8 1977 Единствено находище в 
страната на 
върболистен тъжник 
(Spirea salicifolia). 

69 Широка поляна  Батак 98,8 1984 Смърчови съобщества. 
Характерн родопски 
ландшафт. 

Природни забележителности 
1 Арабушка поляна  Панагюрище 42,0 1972 Скално образувание 

2 Габровица  Стрелча 42,0 1972 Скално образувание 

3 Гарванов камък  Стрелча 18,0 1972 Скални образувания. 

4 Герекински гьол  Стрелча 23.9 1972 Скални образувания. 

5 Гораница  Стрелча 46,7 1972 Скално образувание 

6 Жабата  Велинград 0,2 1984 Скално образувание. 

7 Киселица  Стрелча 60,5 1972 Скално образувание 

8 Палеонтологично 
находище с. 
Дорково  

Ракитово 1,00 1990 Находище на фосили. 

9 Пашови скали  Велинград 2,1 1981 Скално образувание 

10 Пещерата 
Снежанка  

Пещера 122,5 1961 Пещерата Снежанка и 
околните широколистни 
гори. 

11 Побит камък  Велинград 0,2 1962 Скално образувание. 

12 Лепеница  Ракитово 5,0 2810   

13 Турчанов камък  Срелча 16,8 1972 Скално образование. 

14 Фотински водопад  Батак 12,1 1979 г. Водопад 

 

http://www.zt-rioswpz.hit.bg/peshtera_sn.html
http://www.zt-rioswpz.hit.bg/peshtera_sn.html
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