


1. Нашият кратък пътеводител на България

2. Област Рила- Пирин 

3. Област Велико Търново

4. Област Южно Черноморие 
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7. Област Долината на розите

Какво ще представим?
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ОБЛАСТ РИЛА И ПИРИН





Област Рила и Пирин

Рило-Пиринската подобласт е част от България, в която природата, природните условия са много разнообразни, 
твърде често, асиметрични. В тази част на България са най-високите места на Балканския п-в, единствените места 

с ледникови форми на релефа в България. В Рило-Пиринската подобласт са разположени два от трите национални
парка на България, един природен парк, редица резервати, защитени местности и природни забележителности.



обикновен габър

бяла мура

бял бор

иглика

пролетна съсънка

планинско омайниче

Растителен свят



обикновен бук 

черната боровинка сибирска хвойна еделвайс

бял и черен бор бяла и черна мура качулатата гъжва

Растителен свят



жаба дървесница

шипоопашата костенурка

орел змияр

кафява мечка

обикновената змиорка

малък орел 

глухар

Животински свят



осояд

планинския кекликалпийски сечко

главоч

балкански щипок

ливаден гущерприлеп сляпото куче 

Животински свят



Развитие

Рила е с важно значение за развитието 
на туризма и балнеолечебното 

дело.Някои от курортите 
са:Боровец,Семково,Сапарева 

баня,Паничище и др.Планината 
предлага много добри условия за ски 

туризъм. 

Пирин е важен регионален двигател на 
социално-икономическото
развитие.Паркът генерира

приблизително 44 милиона евро 
годишни приходи от устойчив туризъм и 
свързани с парка дейности и осигурява

жизненоважни ресурси за 130 000 души.



В Рила са развити: дърводобива, животновъдството, електропроизводство, целулозно-хартиена 
промишленост, уранодобив.

Анализ на екологична обстановка в областта

Днес Пирин е пред повратна точка. Пиринските 

екосистеми са увредени. Дългосрочните икономически 

ползи, предоставяни от парка са компрометирани от 

изграждането и разширяването на ски съоръжения с цел 

бърза печалба.



Избрахме еделвайса като наш символ, 
защото е неповторимо цвете. И няма 

друго цвете като него, толкова нежно и 
красиво.

«... В непристъпните райони, тоя връх,
едно растение избрало бе средата си,

сред голи клони и камари мъх -
еделвайс прокарал бе листата си -

сякаш като символ на това,
че цветя растат дори върху скалите.»

Из «Еделвайс», Валери Шуманов

Екологичен символ


