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Вместо увод
Какъв да бъде Централен Балкан идните години е въпрос, все по-често обсъждан от
служители, посетители и ползватели на Националния парк.
Проектът „Модел за управление с участие на заинтересованите страни на
Централен Балкан - елемент от Националната екологична мрежа” предостави
възможността „да отворим” темата, да я направим публична с участието на широк
кръг заинтересовани от развитието и управлението на защитената територия
институции, организации и личности.
Нашата представа за Централен Балкан в средата на XXI век, такава, каквато
Общественият консултативен съвет за Парка я видя през есента на 2010 г.,
нарекохме „Поглед към общото ни бъдеще“.
Визията се основава на постигнатото съгласие в Съвета за общозначимите
достойнства на Парка и го представя такъв, какъвто искаме да бъде той за децата ни
и техните деца.
Целта ни е амбициозна, разположена извън обозримото бъдеще, но вярваме, че е
възможна - нито твърде висока, нито твърде далечна, за да я стигнем.
И все пак - Да виждаш далечината е едно, да отидеш до там е друго.

По целия свят хората все повече мислят и действат в посока опазване на природата.
В рамките на този световен процес България има шанса да е една от страните, щедро
надарените с биоразнообразие и със запазена дива природа и приоритет на
българското правителство е да провежда ясна и прозрачна политика за нейното
опазване, като най-важната ни цел е разумният баланс в съжителството на човека с
природата.
Един от пазителите на това живо, с европейска значимост национално богатство е
именно Национален парк Централен Балкан.
Оценявам учредяването на Обществен консултативен съвет за „Централен Балкан”
като изключително успешен и позитивен модел за управление, който ангажира
широк кръг от заинтересовани страни да работят съвместно за развитието на
защитената територия и да бъдат мотивирани от чувството за общност на хората с
парка и отговорност за неговата защита.
Създадената дългосрочна визия „Поглед към общото ни бъдеще” е знак, че
дирекцията на парка си поставя висока цел - да гарантира запазването и зачитането
на природното богатство на Националния парк, като същевременно допринася за
справедливо споделяне на колективните ползи от биологичното разнообразие и
екосистемните услуги.
На добър час!
Нона Караджова
Министър на околната среда и водите
на Република България

НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ
Първите национални паркове в света са обявени в края на XIX век. В свои
резолюции от 60-те години на миналия век, Икономическият и социален съвет на
ООН ги определя като форма на комплексна защита на природата и на разумно
използване на нейните богатства, способстваща за развитието на културата,
повишаването на качеството на жизнената среда на човека и източник на
вдъхновение.
Днес над 7000 национални парка са най-значимата част от защитените природни
територии в света.
Един от тях е „Централен Балкан“.
Национален парк Централен Балкан опазва еталонен образец от планински
системи, представени от поясите на широколистните и иглолистните гори,
високопланинските храсталаци, ливади и пасища. Паркът - и днес активен
център за образуване на нови видове, е дом за над половината от видовете
гръбначна фауна и висши растения у нас. Над 250 вида безгръбначни животни и
висши растения са разпространени ограничено (ендемити) на Балканския
полуостров, от тях 65 - само в България, а 40 – единствено в Централен Балкан.
Естествените местообитания тук са приютили 150 вида растения и
безгръбначни, формирани в предледникови и ледникови времена. Някои от тези
древни създания (реликти) са същевременно и български или старопланински
ендемити.
СЪХРАНЕНО ЖИВО БОГАТСТВО
Естествените процеси регулират динамичното единство на живата и неживата
природа. Опазено е разнообразието на природни местообитания, растения, гъби,
животни - сред тях и символите на дивата природа – мечката, вълкът, скалният орел,
благородният елен, балканската дива коза, уралската улулица, белогърбият кълвач.
Ненакърнено е богатството от ендемити, като старопланинска иглика, боев лопен,
български ранилист, старопланинска теменуга, ахтаровото и юмрукчалското
шапиче. Жизнени са популациите на реликтните животни и растения - на пещерната
фауна, чиято поява датираме от „над един милион години“, на „безсмъртния“
силивряк, на бялата мура, която непрекъснато завладява нови територии във
високата планина ...
В горските дебри отново токуват глухари, броди рис, по скалните венци гнездят
лешояди, намерили отново убежище тук с помощта на човека.
Развиват се по законите на природата най-просторните защитени естествени вековни
букови гори в Европа - емблематичното богатство на Парка, естественото
местообитание на голямата част от дивите животни, растения и гъби.
Видим е процесът на завръщане на иглолистните гори от смърч и на места от бяла
мура, очертаващи своя пояс между буковите гори и храсталаците от сибирска
хвойна.

Опазено е разнообразието от високопланински храстови и тревни местообитания.
Тези от тях, формирани под въздействието на човека и имащи природозащитно
значение, се поддържат чрез традиционното сезонно животновъдство.
Зоните за дива природа са свързани, осигурени са места и коридори за свободното
движение на видовете с големи териториални изисквания и в околопарковата зона.
Националният парк Централен Балкан успешно осигурява благоприятно състояние
на видовете и местообитанията с национално и международно значение и
продължава да бъде пример на добро управление в Европа.
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИЯТ ПЕЙЗАЖ НА БАЛКАНА
Опазена е естествената красота на Централна Стара планина - разнообразното
съчетание от заоблени тревисти била и скалисти върхове, гори, скални образувания,
реки, потоци и водопади, високопланински пасища, ливади и храсталаци, пейзаж,
оформен през хилядолетията от природни процеси и предците ни.
Запазени и популяризирани са характерните и забележителни черти: вековни гори в
съчетание с величествени скални стени (джендеми) и зъбери, венци, мостове,
пещери, пропасти, дълбоки клисури и ждрела.
В естествено състояние са планинските потоци, реки и пръскала (водопади).
Архитектурата на сградите и съоръженията е в хармония с пейзажа.
Инфраструктурата в Парка се развива ограничено за нуждите на опазването и
управлението и се поддържа при изпълнение на строги екологични стандарти.
Археологическите паметници са проучени, консервирани и подходящо експонирани
в автентичната им среда.
БАЛКАНЪТ – ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА НИ ИДЕНТИЧНОСТ
Паркът - незаменима част от европейското и световно природно наследство и
източник на регионална и национална гордост и идентичност, е оценен от
обществото, известен в страната и в чужбина.
Съхранени са знаците на културно-историческото наследство, свързаните с Балкана
местни традиции в бита и празничната обредност се развиват като част от живата
култура и духовно наследство, като важен елемент от националната култура и
самосъзнание.
Проучени и популяризирани легенди и предания вълнуват въображението на
посетителите - място на предизвикателства, загадки и изцеление.
Емблематични места (Аневското кале, римски пътища, крайпътни станции и
рудници) и събития са проучени и широко популяризирани като знаци за
принадлежност и идентичност на хората и планината.

Духът на великите българи Васил Левски, Христо Ботев, Георги Бенковски, Иван
Вазов, Иван Хаджийски, вплетен с преклонение и любов в обществения и културен
живот, докосва и вдъхновява хората.
ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

ЗА

ПРИРОДОСЪОБРАЗЕН

ТУРИЗЪМ,

Предлага се многообразие от възможности за природосъобразен туризъм, отдих,
спорт, забавление, образование и вдъхновение на открито, които задоволяват и
надвишават очакванията на посетителите за наслада сред дивата природа, за качество
на услугите и преживяванията.
Поддържа се мрежа от туристически маршрути и ограничен брой пътища,
осигуряващи безопасен достъп до определените за туризъм забележителности на
Парка. Посетителите имат възможност да използват екологичен обществен
транспорт.
Архитектурата на сградите и съоръженията следва традиционния за високата
планина стил, при тяхното изграждане и стопанисване се поддържат съвременни
екологични стандарти.
В инфраструктурните обекти се прилагат устойчиви модели на ползване, доставка и
управление на енергията, водата и отпадъците.
Оценена от обществото, подкрепена и широко разпространена е практиката на
отговорно поведение в защитената територия.
Добре обучени водачи предлагат качествена интерпретация на Централен Балкан,
която разкрива значението и смисъла на Парка и неговата уникалност, насърчава
разбирането за взаимното проникване и връзка на човека и природата, помага на
хората да оценят дивия свят и да му се наслаждават.
Съхранили дълголетни традиции, балканските хижи, уютни и гостоприемни,
предлагат подслон и познание за планината.
Достъпът до Парка и неговите ресурси – природни забележителности, посетителска
инфраструктура, интерпретативни и образователни програми, е предоставян и
управляван като неразделна част и възможност в една по-широка гама от
туристически и рекреационни дейности в околните населените места.
Централен Балкан е утвърден като национален ресурс за образование и обучение, за
осъзнаването на ролята на защитените територии и значението им за по-качествен
живот. Предлагат се образователни продукти в подкрепа на екологичното и здравно
възпитание.
Извършват се научни изследвания на биологичното разнообразие, естествените
природни процеси и човешкото въздействие.

ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН - ПАРК ЗА ВСИЧКИ
Обществото е информирано за ценността и възможностите, предоставени от Парка,
споделени са отговорностите и ползите при неговото опазване и ползване.
Оценена е ролята на планината и ненакърнените горски масиви за благоприятния
климат и чистотата на атмосферния въздух.
Сезонното високопланинско животновъдство подпомага поддържането в
благоприятно природно състояние на ливади и пасища, незаменим ресурс за
съхраняване на местни застрашени породи селскостопански животни.
Жителите в околните населените места успешно развиват поминък, свързан със
защитената територия – селски и екотуризъм, поддържат парковата инфраструктура,
произвеждат и продават традиционни продукти. Като туристическа атракция са
възстановени планински мандри.
Осигурена е възможност посетителите на Парка да събират за лични нужди билки,
горски плодове и гъби. В крайпарковия регион се развива култивиране на лечебни и
етеричномаслени растения и традиционно земеделие.
Хората, които работят в защитената територия и тези, които я посещават, осъзнават
отговорността си за опазването на нейните природни и културни ресурси.
Паркът е предпоставка за устойчивото развитие и благополучие на региона. Хората,
живеещи в подножието на планината, се радват на добър жизнен стандарт в красива
и здравословна среда.
УПРАВЛЕНИЕ - ОТВОРЕНО ЗА ИДЕИ
Централен Балкан е признат пример за успешно управление на защитена територия,
в която хората и мястото са в хармония заедно от векове.
Изградено е доверие и сътрудничество между администрацията и местните
общности – те споделят своите идеи, опит и култура в активното изграждане на
бъдещето, с отговорност към Националния парк.
Парковата управа, местните и регионални власти координират и интегрират своите
стратегии, планове и действия в полза на опазването на биологичното разнообразие
като общо благо и за развитието на общността.
Паркът се охранява ефективно от служители с висок статут и съответни
правомощия, обучени, прилагащи съвременни методи и съоръжени с модерни
технически средства за охрана, мониторинг и комуникация.
Утвърден и разширен е националният и международният престиж на Централен
Балкан - територия от изключително европейско значение с научна, културна и
естетическа значимост и ефективност на прилаганата система за защита и
управление.

Паркът е номиниран и одобрен за обект на Конвенцията за опазване на световното
културно и природно наследство, обявен е за биосферен в рамките на Програмата на
ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“.
Централен Балкан е управляван като Национален парк от световна класа. Неговата
администрацията работи в партньорство, прилагайки иновационни идеи и
инициативи за дългосрочна природозащита в условията на една все по-променяща се
среда.

Това издание е разработено в рамките на проект „Модел за управление с участие
на заинтересованите страни на Централен Балкан - елемент от Националната
екологична мрежа”.
Проектът предлага модел на управление с участие на заинтересованите страни на
елемент от Националната екологична мрежа, който е едновременно защитена
територия и защитена зона по Натура 2000 и се изпълнява от Фондация „ТАЙМ” в
партньорство с Парковата дирекция.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието
на документа се носи от Фондация „ТАЙМ” и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство и Договарящия орган.

