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Природен Парк „Българка“ е един от най-
младите паркове в България, обявен през 2002 год. 

Разположен по северните склонове на централната част 
на Стара планина на площ от 21 772 ха. През него са 
минавали важни стратегически пътища, свързващи севера 
с юга, като билото на Стара планина се е смятало за 
естествена граница. Това определя и богатото истори-
ческо наследство в този район. Територията на парка е 
свързана с драматични събития, довели до утвърждаване на 
Второто българско царство, както и събития от 
времената на Руско-Турската война (1877-1878), а 
древните занаяти са превърнати в изкуство и днес могат 
да бъдат видени в Архитектурно-етнографския комплекс 
„Етъра“ или старинна Трявна. 

Неповторим със своята природа и вековни букови гори, 
паркът е дом на множество не само български, но и 
европейски представители от флората и фауната. 
Разхождайки се из тези дивни места, всеки човек 
може да се докосне до българската природа, 

бит и култура, и да прекара пълноценно 
своята почивка далеч от града, сред 

чистия въздух на Балкана.
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ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА“ - 

ИЗЧЕЗВАЩИ ПЛАНИНСКИ ПАСИЩА 
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       Значението на планинските 
породи за равновесието в природата

В миналото поляните от района на Природен парк 
„Българка“ са били огласяни от чановете на многоброй-

ните стада от планински породи овце. Те са били не само 
част от поминъка на хората, неразделна част от 
идентичността на Балканджиите, но същевременно с 
това са подпомагали природните процеси като не са 
допускали захрастяване и са поддържали богато видово 
разнообразие. Днес чановете вече не звънят и стадата 
ги няма, а иглолистни гори и храсти постепенно 
изместват планинските пасища, с което поставят 
под въпрос съществуването на тяхната типична 
флора и фауна, а оттам - и равновесието в 
природата. От друга страна планинските породи 
овце са застрашени от изчезване.

К-експрес и WWF България предлагат 
решение как този процес да бъде спрян. 
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ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ - 
СЪКРОВИЩНИЦИ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО 

БОГАТСТВО НА БЪЛГАРИЯ

    На територията на България 
има 11 природни парка

Природните паркове (ПП) са защитени територии, 
чиято основна цел е съхраняването на природното, 

историческо и  културно наследство за идните поколения. На 
територията на България има 11 природни парка. Много от тях 
са ви добре познати и разходките из тях са повод за усмивки – ПП 
„Българка“, в чиито граници попадат емблематични места като 
Архитектурно-етнографския комплекс „Етъра“ и част от 
националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа“; ПП „Странджа“, 
където се намират най-старият български резерват 
„Силкосия“, архитектурният резерват в с. Бръшлян, 
фолклорният резерват в с. Българи; ПП „Врачански Балкан“ 
където може да се посетят пещерата „Леденика“ или 
лобното място на Христо Ботев – м.„Волът“; ПП „Рилски 
манастир“, а и ПП „Витоша“ с добре познатите отъп-
кани пътеки и места, подходящи за неделна разходка. 
А знаете ли кои са останалите природни паркове в 

България? Посетете ги и те ще разкрият своето 
богатство пред Вас: „Беласица“,  „Златни 

пясъци“, „Персина“, „Сините камъни“, 
„Русенски Лом“ и „Шуменско плато“. 
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ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА“ - 
КУЛИНАРНИТЕ ТАЙНИ НА ПОМОЩ

   Любими рецепти от района 
на Природен парк „Българка“

Природата ни дава много повече отколкото 
осъзнаваме. Освен красивите гледки и чистия въздух, тя 

ни докосва и чрез храната, която консумираме. През целия 
ноември любими рецепти от района на Природен Парк 
„Българка“, предоставени с любезното съдействие на 
WWF, се материализират в кухните на К-експрес чрез 
кампанията „Кулинарните тайни на Природата“, която е 
част от инициативата „Скритите услуги на 
Природата“. 10% от приходите от продажби на 
ястията по рецепта от района на Природен Парк 
„Българка“, обозначени със специален етикет, в 
търговските обекти под бранда на К-express, ще 
бъдат събрани във фонд за възстановяването на 
средностаропланинската порода овца, спома-
гайки за опасване на билните пасища в 
региона на Природен Парк „Българка“. 
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ТИ МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ!

   Да съхраним планинските пасища 
и цялото им биоразнообразие

С всяка покупка на ястие, обозначено със 
специалния етикет, ти помагаш за набирането на 

необходимите средства. 10% от приходите от 
продажби на ястията по рецепти от района на 
Природен Парк „Българка“, обозначени със специалния 
етикет, в търговските обекти под бранда на 
К-express, ще бъдат събрани във фонд за възстановя-
ване на средностаропланинската порода овца по 
билните пасища в региона на Природен Парк 
„Българка“. След края на кампанията с набраните 
средства ще бъдат закупени агнета от застраше-
ната порода, които ще бъдат предоставени на 
стопани в региона на Природен парк „Българка“ с 
цел запазване и възстановяване на породата и 
съхраняване на планинските пасища и цялото 
им биоразнообразие. 
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