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Действащото в Република България законодателство ясно и точно решава
въпроса с ползването на природните ресурси. Съгласно чл. 15 на Конституцията:
“Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда,
поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на
природните богатства и ресурсите на страната”.
В тази насока е определена и мисията на Дирекцията на природен парк
“Сините камъни” – Сливен. Паркът стопанисва 11380,8 ха площ от горския фонд на
територията на Държавно лесничейство – Сливен, като дейността му се изразява в
опазване на ценни растителни и животински общности и богатото разнообразие на
природата в естественото им състояние за нуждите на науката, отдиха и туризма,
управление и устойчиво ползване на природните ресурси, като възможност за
социално-икономическо развитие.
Традиционните начини за ползване на природните ресурси на територията на
парка и региона са:
- използване на изворната и речна вода за водоснабдяване чрез кладенци, каптажи,
чешми, язовир “Асеновец”, обединени в отделни водоснабдителни системи;
- използване на горите като източник на дървен материал чрез извеждане на
огледни и санитарни сечи;
- използване на определени пасищни земи за паша на овце и едър рогат добитък;
- практикуване на лов;
- използване силата на течащата вода при съществуващите бари по реките Асеновска
и Новоселска;
- използване на тревните, храстови и дървесни видове, като източници на плодове и
дрога за лечение (събиране само за лични нужди);
- чистият въздух за възстановяване на силите, единично, семейно и групово излизане
в района на парка;
- наблюдения на образци от дивата природа като средство за задоволяване на
специфичните интереси;
- природни гледки – скален масив “Сините камъни”, скални образования “Халката”,
“Ръкавичката”, “Куклите”, “Еньова булка” и др., водопадите и вековните гори.
Във връзка с устойчивото управление и ползване на природните ресурси са
обособени 7 зони в района на парка, а именно:
l. Резерватна – обхваща резерват “Кутелка” с площ от 722 ха с основно

предназначение опазване на местообитанията на редки и застрашени от изчезване
грабливи птици с национално, европейско и световно значение.
ll.Зона за опазване на биологичното разнообразие и характерните
ландшафти. Тя обхваща :
1. Територии с висока консервационна значимост за флора и фауна. Общата
им площ е 2308,6 ха или 20,2 % от общата паркова площ.
Концентрирани са в източната, западната и централната част.
Западните територии “Меча дупка” се простират върху 700,6 ха. Намират се в
непосредствена близост до яз.”Асеновец”. Те са от значение за съхранение на
консервационно значимите видове животни и растения като мигриращите
водолюбиви птици, популациите от Micromeria frivaldskyana и Cheilantes persica.
Централните територии – “Меча поляна – Карандила – Архангела – Песченик
– Еньова булка” обхващат площ от 258,2 ха. Отличават се с богато флористично
разнообразие, с уникалните скални ландшафти като природните забележителности
пещерите “Бъчвата”, Песченик”, Хайдушка”, Змееви дупки, скалните образувания –
“Еньова булка”, “Калоянови кули”, “Стражите”. Тези територии са най-богати
растителни и животински видове и подвидове с природозащитен статус.
Източните територии – “Чобанов дол – Дурешка река”, простиращи се върху
1316,9 ха, характеризиращи се с дълбоки долове, чиито склонове се покрити с
високостъблени гори от мизийски бук. Ценността на горските масиви се определя от
високата степен на естественост. В тях са намерили убежище консервационно
значими видове, от които ключов вид е царският орел – световно застрашен.
Опазването му до голяма степен гарантира съхранението на много други видове,
асоциирани с обитаваните от него гнездови и хранителни местообитания.
Южните територии, “Божуровец” обхващат площ от 32,9 ха. Макар и малка,
територията се характеризира с наличието на 5 защитени вида, от които
популацията на Fibigia clypeolata с численост под критичния минимум. Тук е
единствената популация на Micropyrum tenellum за парковата територия.
Така ограничените територии са добре обособени, съдържат представителни и
приоритетни за опазване хабитати, концентрация на фаунистично и флористично
разнообразие и могат да се считат като еталони за парка. Съхранението на тези
територии способства за функционирането им като резервоари за биологичен ресурс,
което е едно от предназначението на природните паркове.
2. Територии на природни забележителности, чиято обща площ е 492,4 ха.
3. Територии за опазване на резерват “Кутелка” или т.н. буферна зона.
Обхваща 432,2 ха.
lll. Водоохранна зона. Включва:
1. Санитарно-охранителна зона около яз.”Асеновец” с площ 1454,3 ха и
2. Санитарно – охранителна зона около водовземни съоръжения от реки – 1,4
ха.
lV. Зона за туризъм – обхваща площ 19,8 ха. Обособена е като съвкупност от

действащи и перспективни туристически маршрути, туристически обекти и
обслужващите ги съоръжения, рекреационно туристически съсредоточия,
предпочитани места за отдих, в т.ч. атрактивни паметници на културата.
V. Зона “Сгради и съоръжения”. Общата й площ е 252,2 ха и включва
хотели, почивни бази, обслужващи сгради, инфрасктруктурни съоръжения, както и
едно бъдещо изграждане на етнографски комплекс, екопроизводствен комплекс и
научно образователен комплекс с биологична насоченост.
Vl. Зона за възстановяване на естествения характер на нарушена
природна среда и устойчиво развитие. Общата площ на зоната е 553,2 ха.
Включва терени с антропогенни, геогенни и техногенни нарушения и терени с
интродуцирани и нетипични животински и растителни видове.
Vll. Зона за устойчиво ползване на възобновимите природни
ресурси.
Към нея се отнасят горски територии, поляни, нелесопригодни голини и площи,
скали, необхванати от другите зони. Площта й е 6929 ха, служи за предлагане на
местното население на възможност за екологосъобразен поминък и дългосрочни
ползи от устойчиво ползване на природните ресурси на парка. В предвид на това са
обособени територии за паша, за екологосъобразно земеделско ползване, за горско
ползване и за лов.
С цел ненарушаване на равновесието и природата и съобразявайки се с това,
че площите се намират в района на природния парк има определени редица
ограничения в отделните зони. В какво се състоят?
Резерватната зона има най-висока степен на защита.
В зоната за опазване на биологичното разнообразие и характерните
ландшафти всичките дейности и действия са забранени с изключение на: опазване и
охрана; научни изследвания; научни изследвания, необходими за борба с болести и
пожари и техния контрол; направляващи и поддържащи дейности;движение само по
маркирани пътеки край природни забележителности; избиране на обекти и
индикатори на програмата за екологичен мониторинг; възстановяване на
популациите на застрашени от изчезване растителни и животински видове;
строителство и поддържане на съоръжения с цел осъществяване на
природозащитните поддържащи, направляващи, регулиращи и възстановителни
дейности за видовете, съобществата, екосистемите и хабитатите; техническа и
биологическа рекултивация; политика за управление на твърдите отпадъци –
“внасящ – изнасящ”; създаване на система за разрешителни за специален и
екстремен туризъм; ограждане на пътищата в участъците, които гарантират със
зоната и прокарване на тунели за безпрепятствено преминаване на влечугите и
дребните бозайници; регулиране числеността на скитащи кучета, котки, или по
изключение на диви животни при епизотии, при заплаха за сигурността на хората
или за съществуването на други видове; зарибяване и регулиране на видовия състав
на ихтиофауната.
В зона ІІІ ограниченията са регламентирани от Закона за водите и Наредба №
3 от 16.10.2000 г.
В зона lV - зоната за туризъм се забранява: преминаването по маршрутите
през териториите с висока консервационна значимост без водач. Не се разрешава

отклонение от тях; при масови мероприятия се забранява придвижването с лични
автомобили във вътрешността на парка – извън предвидените за целта паркинги;
палене на огън, бивакуване, алпинизъм, къмпиране извън определените и специално
обозначени за това места; практикуването на всички форми на специализиран
туризъм (конен, алпийски, спелеотуризъм, ски-бягане, велотуризъм, ориентиране),
нерегламентирани в плана за управление; промяна на настилката на пътищата и
спортните съоръжения.
В зоната “Сгради и съоръжения” се забранява промяна предназначението и
увеличаване капацитета на туристическите хижи, почивни бази и кантони за
обслужване на съществуващи съоръжения, както и увеличаване на застроената и
разгърната площ; ново застрояване с изключение на сградите предвидени по
устройствен проект за екопроизводствен и научнообразователен комплекси.
В зоната за възстановяване на естествения характер на нарушена природна
среда и устойчиво развитие освен регламентираните дейности за съответните зони, в
които попадат са в сила и действия като извършване на техническа и биологическа
рекултивация; провеждане на радиологичен и хидрологичен мониторинг;
обезопасяване и сигнализиране на територията около нарушенията, която крие
рискове и опасности за здравето и живота на хората, до тяхното отстраняване;
постепенна подмяна на нетипичните растителни иглолистни видове с типични
широколистни; прилагане на система за управление и обезвреждане на твърдите
отпадъци и отпадни води; налагане на строги санкции за нарушителите; провеждане
на месечни акции с обществеността за очистване района на парк.
В зона Vll – зоната за устойчивото ползване на възобновимите природни
ресурси се разрешават всички дейности с изключение на наложените забрани и
ограничения за целия парк.

