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A. Идентификация на площта 

1. Име на предлагания Геопарк 

Името на предлагания Геопарк е 
Белоградчишки скали, по името на 
известния природен монумент 
“Белоградчишки скали” при гр. Белоградчик 
в Северозападна България.  
 

 
 
Фигура A.1.1. Административна карта на 
Видинска област: 1 – площ на Геопарка; 2 – 
държавна граница; 3 – граница на област; 4 – 
граница на община; 5 – областен център; 6 – 
общински център 

2. Площ, физикогеографски и 
човешки характеристики на 
предлагания Геопарк 

2.1 Физическа география  

Общата площ на Геопарка е 1,373 кв. 
километра. Той е разположен в най-
северозападната част на България между 
билото на Западния Балкан и Дунава. (фиг. 
A.1.1, A.2.1). Площта е част от Видинска 

област, най-северозападния район на 
България. Тя включва 4 общини: 
Белоградчик, Димово, Чупрене и Ружинци. 
Очертана е по административните граници 
на общините и обединява най-атрактивните 
геотопи в тази част на страната. В центъра 
на Геопарка са известните Белоградчишки 
скали (Фиг. A-3), разпространени като тясна 
ивица в изток-западна посока, с дължина 
18 km и ширина 3-4 km. 

Югозападната част има високо-
планински релеф, докато североизточната 
представлява хълмиста равнина, част от 
Дунавската равнина. Морфоложки площта 
на Геопарка може да се раздели на три 
части, от ЮЗ на СИ:  

 Балкан, със средно до високопланински 
релеф и надморска височина на най-
високите върхове над 2000 m;  

 Предбалкан, с преходен нископланински 
релеф, типичен за северните периферни 
части на Старопланинската верига с най-
високи върхове 900-1100 m; 

 Дунавска равнина, с хълмист равнинен 
релеф, чиято надморска височина 
постепенно намалява до 30 m при р. Дунав. 
Тази подялба се предопределя главно от 
границите на тектонските единици.  

Балканската част е съставена главно от 
метаморфни и магмени скали с 
неопротерозойска и раннопалеозойска 
възраст. Това е същинският Балкан със 
стръмни върхове и дълбоки долини. Най-
високите върхове са Миджур (2168 m), 
Обов връх (2033 m), Мартинова чука (2011 
m) и Реплянска църква (1969 m).  

Средната част е изградена от 
палеозойски и мезозойски скали. Тя 
съвпада с Белоградчишката антиклинала, 
чието ядро е от палеозойски и триаски 
скали, но бедрата й са от здрави 
горноюрско-долнокредни варовици, 
оформящи впечатляващ инверсен релеф. 
Морфоложки Предбалканът е представен 
от била, хълмове, долини и проломи.  



 

 

Фигура A.2.1. Географска карта на площта на геопарка  

Най-високите върхове са по издигащите се 
варовикови била в бедрата на 
антиклиналата със СЗ-ЮИ посока, 
просечени от дълбоките проломи на реките 
Стакевска, Чупренска и Лом, извиращи от 
Западния Балкан. 

Североизточната крайдунавска равнина 
попада в западната част на Мизийската 
платформа: заравнен и хълмист терен със 
средна надморска височина 130 m. Тя е 
изградена главно от неогенски и 
кватернерни отложения и е пресечена от 
100-150 m дълбоките долини на реките 
Арчар, Скомля и Лом, ориентирани на 
североизток.  

Климат  

Климатът е преобладаващо континентален 
до хумиден в южните планински терени. 

Той е доста различен благодарение на 
значителната денивелация между ЮЗ и СИ 
част на площта. В североизточната част 
средната температура през юли е 20°C а 
през януари - 0°C. Тези температури 
намаляват драстично в югозападна посока. 

Средните количества валежи за 
Предбалкана и Дунавската равнина са 500-
600 mm/m2 но в южната част на площта 
достигат до 1200-1400 mm/m2 годишно. 
Снеговалежите са от октомври до май и 
представляват значителна част от 
годишните валежи, чиито натрупвания 
постепенно се намаляват през пролетното 
топене и силно влияят върху нивото на 
реките.  

Ландшафт и екология 

  



Общо взето ландшафтът се доминира от 
гори и треви. Приоритетни хабитати са 
Старопланински букови гори с лазаркиня, 
Старопланински субалпийски букови гори, 
Мизийско-Карпатски степноподобни 
съобщества, Континентални прилепни 
пещери, Старопланински варовикови стени 
със сръбска рамонда, Старопланински 
смърчови гори, Старопланински 
съобщества от връшняк, Старопланински 
елови и буково-елови гори, 
Старопланински гори от бял бор, Мизийски 
термофилни гори от маклен (Acer 
monspessulanum) и Мизийски люлякови 
храсталаци. В района се намира един от 
най-големите биосферни резервати в 
България – Чупрене (от 1977). Чупренският 
резерват е създаден за опазване на най-
северните борови гори в страната, 
населявани от 68 вида птици. Това е най-
северният хабитат на смърч (Picea abies) и 
находище на клек (Pinus mugo) в страната.  

Геопаркът включва също части от 
защитени площи по НАТУРА 2000: ПЗ 
Западен Балкан – за опазване хабитати на 
букови и дъбови гори, полуестествени сухи 
тревни съобщества и храстови 
съобщества върху варовици, ПЗ Макреш - 
за опазване хабитати на Балкано-Панонски 
дъбови гори и ПЗ Западен Балкан за 
опазване на птиците (включително 
белогръб кълвач, белоопашат мишелов, 
белошипа ветрушка, бухал, бял щъркел, 
планинска чучулига). Водопадът Белата 
вода на Стакевска река и Чупренските буки 
при с. Стакевци са природни 
забележителности. Геоложките забележи-
телност са Белоградчишките скали, Боров 
камък и пещерата Магура.  

Идентифицираните редки и застрашени 
растителни видове в площта на Геопарка 
са: високопланинска бисерка (Melica 
altissima), жълт планински крем (Lilium 
jankae), листообхващащ стрептопус 
(Streptopus amplexifolius), томасиниев 
минзухар (Crocus tommasinianus), 
български ерантис (Eranthis bulgaricus), 
планински божур (Trollius eropaeus), 
нарцисова съсънка (Anemone narcissiflora). 
алпийски повет (Clematis alpina), розов 
божур (Paeonia mascula), кръглолиста 
росянка (Drosera rotundifolia), стефчова 
тлъстига (Sedum stefco), веленовски 

 

дебелец (Sempervivum velenovskyi), 
българско шапиче (Alchemilla bulgarica), 
ковачев зановец (Chamaecytisus kovacevii), 
грахова глушина (Vicia pisiformis), пълзяща 
телчарка (Polygala supine), банатска 
телчарка (Polygala hospita), червен 
главопрашник (Tilia rubra), жълта тинтява 
(Gentiana lutea), петниста тинтява 
(Gentiana punctata), беладона (Atropa 
belladonna), сръбска рамонда (Ramonda 
serbica), сибирска трева (Symphyandra 
wanneri). 

В територията на Геопарка са 
установени следните редки и защитени 
животински видове: аполо пеперуда 
(Parnassius apollo), бръмбар рогач 
(Lucanus cervus), бръмбар носорог (Oryctes 
nasicornis), бяла мряна (Barbus 
meridionalis), старопланински главоч 
(Cottus gobio), блатна костенурка (Emys 
orbicularis), херманова костенурка (Testudo 
hermanni), смок мишкар (Elaphe longissima), 
черен щъркел (Ciconia nigra), белоглав 
лешояд (Gips fulvus), ястреб кокошкар 
(Accipiter gentiles), ястреб (Accipiter nisus), 
белоопашат мишелов (Buteo rufinus), 
скален орел (Aquila chrysaetos), ветрушка 
(Falco naumanni), сокол скитник (Falco 
peregrinus), глухар (Tetrao urogallus), кеклик 
(Alectoris graeca), бухал (Bubo bubo), 
алпийски бързолет (Apus melba), черен 
кълвач (Dryocopus martius), червеногърба 
сврачка (Lanius colurio), градинска 
червеноопашка (Phoenicurus phoenicurus), 
пъстър скален дрозд (Monticola saxsatilis), 
полубеловрата мухоловка (Ficedula 
semitorcuata), гарван (Corvus corax), 
таралеж (Erinaceus concolor), голям 
подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), 
малък подковонос (Rhinolophus 
hipposideros), голям нощник (Myotis myotis), 
остроух нощник (Myotis blythii), сив дългоух 
прилеп (Plecotus austriacus), кафяво 
прилепче (Pipistrellus pipistrellus), пещерен 
дългокрил (Miniopterus schreibersii), 
градински сънливец (Eliomys quercinus), 
снежна полевка (Chionomys nivalis), вълк 
(Canis lupus), кафява мечка (Ursus arctos), 
видра (Lutra lutra), златка (Martes martes), 
дива котка (Felis silvestris), рис (Lynx lynx), 
дива коза (Rupicapra rupicapra). 

Hydrography 
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В площта има три главни реки, течащи 
изцяло в Геопарка - Арчар, Скомля и Лом, 
вливащи се в Дунава. Най-дългата р. Лом 
(92,5 km) дренира южната старопланинска 
част на площта, в която се вливат водите 
на Стакевска и Чупренска река. През 
пролетта оттокът на Стакевска и Лом при 
вливането им достига 15 m3/s. През 
септември дебитът им спада рязко до по-
малко от 3 m3/s. Река Арчар дренира 
западната част на площта. Напречният 
профил на речните долини в горното 
течение се характеризира с дълбоко 
врязване и стръмни брегове. В долното 
течение те навлизат в заравнен терен и 
стават равнинни реки. Скомля е малка 
река която тече само в равнината от 
средата на площта до Дунава. През лятото 
понякога реките Арчар и Скомля пресъхват 
и остават без вода до есента. 

Тъй като бедрата на Белоградчишката 
антиклинала са изградени от варовици 
средната предбалканска част е покрита от 
обширни карстови полета с два 
високодебитни карстови извора (геотопи 
56 и 57).  

2.2 Човешка география 

Население  

Северозападният регион, включващ 
Видинска, Монтанска и Врачанска област, 
е най-слабо развитият регион в Европа.  
 

 
Геопарк „Белоградчишки скали” обхваща 
рядко населена територия от Видинска 

област с висока безработица и ниски 
доходи.  

 

Агро-климатичните условия благо-
приятстват отглеждането на зърнени 
култури, фураж, технически култури и 
трайни насаждения. 

Територията на Геопарка се определя 
като зона без риск от суша, така че 
населението е ангажирано основно в 

Таблица A.2.1 
 

 

Статистически 
данни за броя 

на населението 
в община 

Белоградчик от  
1934 до 2011 г.  

Година Население 

1934 14632 

1946 14513 

1956 13650 

1965 12862 

1975 12255 

1985 11072 

1992 9921 

2001 8217 

2011 6602 

Таблица A.2.2 

 

Статистически 
данни за броя 

на населението 
в община 

Димово от 1934 
до 2011 г. 

Година  Население 

1934 23011 

1946 23402 

1956 21962 

1965 18500 

1975 14925 

1985 12136 

1992 10644 

2001 8783 

2011 6514 

Таблица A.2.3 

 

 

Статистически 
данни за броя 

на населението 
в община 

Ружинци от 
1934 до 2011 г. 

Година Население 

1934 13649 

1946 14623 

1956 14131 

1965 11785 

1975 9722 

1985 7755 

1992 7138 

2001 6061 

2011 4374 

Таблица A.2.4 

 

 

Статистически 
данни за броя 

на населението 
в община 

Чупрене от 
1934 до 2011 г.  

Година Население 

1934 9487 

1946 9450 

1956 8366 

1965 6918 

1975 5612 

1985 4455 

1992 3795 

2001 3004 

2011 2083 
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селско стопанство, животновъдство, бил-
карство, дърводобив и дървообработване. 
Топлите и леко сухи райони (равни 
хълмисти земи и крайречни зони на 
прехода към Дунавската равнина) 
благоприятстват отглеждането на средно 
топлолюбиви култури - царевица, боб, соя, 
слънчоглед, цвекло. 

Цялото население на четирите общини 
е 19 573 души живеещи в 58 населени 
места. Разпределението по общини е както 
следва: Белоградчик – 6602 души (18 
населени места), Димово – 6514 души (22 
населени места), Ружинци – 4374 души (10 
населени места), и Чупрене – 2083 души (8 
населени места). 

Селското обезлюдяване е главната 
черта на човешката география в площта. 
Статистиката за населението в общините 
показва, че тази тенденция продължава от 
тридесетте години на 20-ти век (табл. 2.1 -
2.4).  

3. Управително тяло и управленска 
структура (описание, функции и 
органиграма) на предлагания 
Геопарк 

Управително тяло  

След неуспешната кандидатура на 
Геопарка през 2010 г., включваща само 
геоморфоложките образувания около 
Белоградчик, бе разработена нова 
концепция за Геопарка. Следвайки 
препоръките на ЕМГ за значително 
разширение на площта, през 2014 бе 
регистрирано Дружество с нестопанска цел 
(НПО) от 4 общини на чиято територия се 
разкриват скали от цялала история на 
Земята от Протерозоя до днес.  

Геопарк „Белоградчишки скали” се 
управлява от “Сдружение за развитие на 
Северозапада” (СРСЗ). Това е доброволно 
сдружение на 4 общини, чиято територия 
покрива геопарка: Белоградчик, Димово, 
Чупрене и Ружинци, базирана в гр. 
Белоградчик.  

СРСЗ е регистрирана в съответствие с 
принципите и препоръките на 
Конституцията и законите на Република 
България.  

Основните цели на СРСЗ са:  

 Да развива потенциала и ресурсите на 
Северозапада за постигане на устойчиво 
развитие в региона;  

 Да провежда дейности за поддържане и 
популяризиране на геоложкото наследство 
на района съгласно принципите на 
геоконсервацията и устойчивото 
използване на геоложките феномени: 
ландшафтни, скални, фосилни и 
минерални обекти чрез информиране на 
обществото, съвети към властите, научни 
изследвания и сътрудничество с подобни 
региони и научни институции в страната и 
чужбина. 

 Да подготвя информация и 
образователни програми за 
популяризиране на връзката на геоложкото 
наследство с историческото и културно 
наследство на региона.  

 Да създаде план за управление на 
геоложките забележителности на Геопарка 
и достъп до осигуряване на устойчиво 
управление, идентификация и защита на 
геотопите, и използването им за 
образование, интерпретация и геотуризъм. 

 Да осъществява всички необходими 
правни и фактически действия за 
установяването на Геопарк на територията 
на четирите общини и номинацията му за 
включване в Европейската мрежа от 
геопаркове, в съответствие с 
националните и международните правила;  
 Да насърчава развитието на 
Северозападния регион като атрактивна 
туристическа дестинация на национално и 
международно ниво;  

 Да разработва и опазва околната среда, 
включително за управление на отпадъците 
и предотвратяване на замърсяването; 

 Да популяризира района пред български 
и чуждестранни инвеститори, за да 
помогне за премахване на безработицата 
и да стимулира повишаването на 
стандарта на местното население.  
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 Да опазва културното, историческо и 
етнографско наследство на 
Северозападния регион и да създава 
условия за развитие на различни форми на 
устойчив туризъм: геотуризъм, екотуризъм, 
селски туризъм и др. 
 

Функции на СРСЗ 

Органите на управление на сдружението 
са Общото събрание и Управителният 
съвет (фиг. A.3.1).  

Общото събрание е върховен орган на 
Сдружението. То се състои от делегати на 
всички общини, избрани и одобрени от 
компетентните органи. То се свиква най-
малко веднъж годишно от Управителния 
съвет или по инициатива на една трета от 
членовете. Според чл. 25, § 3 от Устава на 
СРСЗ заседанията на Общото събрание са 
публични и се провеждат от Председателя. 
Той кани на заседанията на Общото 
събрание членове на изследователски 
проекти, инвеститори, местни организации 
и др., които работят по въпроси от дневния 
ред, или има необходимост от тяхното 
мнение. За всяко заседание на Общото 
събрание се изисква протокол, подписан от 
Председателя на Управителния съвет. 

Управителният съвет е оперативен, 
постоянен орган на СРСЗ, чиито членове и 
Председател се избират от Общото 
събрание. Бордът е съставен от членове 
на Сдружението, но може да включва и 
лица, които не са членове. Мандатът на 
Управителния съвет е две години. 

Управителният съвет: 

  Представлява Сдружението и определя 
обема на представителната власт на 
отделни негови членове; 

  Осигурява изпълнението на решенията 
на Общото събрание; 

  Разпорежда се с имуществото на 
Сдружението при спазване на Устава; 

  Изготвя и внася в Общото събрание 
проект за бюджет; 

 Изготвя и внася в Общото събрание 
отчет за дейността на Сдружението; 

 Определя реда и организира дейността 
на Сдружението, включително и в обща 
полза, и носи отговорност за това; 

 Определя адреса на сдружението; 

 Взема решения по всички въпроси, които 
по закон или по Устав не са от 
компетенцията на друг орган; 

 Изпълнява задълженията, предвидени в 
Устава. 

 

Фигура A.3.1. Органиграма на Геопарка 

Управителят на Борда:  

 Представлява СРСЗ пред публични 
институции и/или други юридически и 
физически лица от страната и чужбина и 
оперативното управление на Сдружението; 

 Извършва вътрешните връзки и 
координация между органите СРСЗ; 

 Свиква и ръководи заседанията на 
съвета и на Общото събрание; 

 Разпределя задачите, управлява, 
координира и контролира изпълнението на 
упълномощения персонал; 

 Назначава и освобождава от длъжност 
платения обслужващ персонал; 

 Сключва сделки за допълнителни 
дейности и се разпорежда с имуществото и 
средствата на Сдружението съгласно 
Конституцията и законите; 

 Организира изпълнението на 
допълнителните дейности; 

 Докладва за своята дейност пред 
Управителния съвет; 

 Свиква и ръководи заседанията на 
съвета. 

Директорът на Геопарка е постоянен член 
на Управителния съвет. Той поддържа 
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връзката на съвета с работните групи и 
предлага изпълнение или прекратяване на 
дейности, свързани с развитието на 
Геопарка. Директорът организира работата 
на работните групи и управлява 
изпълнението на плана за развитие, 
предлага нови мерки за защита и 
популяризиране на георазнообразието. 
Директорът отговаря за международните 
отношения и изпълнението на проекти за 
подобряване и популяризиране на 
геотопите, осъществяване на образова-
телна дейност и връзки с бизнеса и 
обществеността. Работните групи са 
съставени от експерти в различни области 
на науките за земята, археологията, 
връзки с обществеността и GIS: 

 Структурна геология, магмени и 
метаморфни скали;  

 Палеонтология и стратиграфия; 

 Геоморфология и карст;  

 Биоразнообразие и ландшафт;  

 Археология и история;  

 Музеи и посетителски центрове;  

 Култура и връзки с обществеността;  

 ГИС-документиране и анализи.  
Те включват местни експерти, и специ-
алисти от МГУ, БАН, СУ и Московския 
държавен университет.  

4. Лице за контакти  

Проф. дгн Димитър Синьовски, автор на 
настоящото досие; e-мейл: sinsky@mgu.bg 

Проф. Синьовски е координатор на 
Регистъра и кадастъра на геоложките 
феномени в България, създаден през 2003 
по проект на МОСВ, автор на оригинална 
българска методика за оценка на геотопи 
(Синьовски и др., 2002) и съавтор на 
първия български геопарк "Искърски 
пролом”, представен на 3-та среща на ЕМГ 
в Егенбург (Jelev et, al., 2003).  

Настоящото досие е разработено въз 
основа на новата база от геоложки данни 
за Геопарк Белоградчишки скали, 
създадена по Проект 02-72 на фонд 
Научни изаледвания на МОН (Синьовски, 
2014). Площта на Геопарка бе значително 
разширена извън границите на известната 
Романтична долина, която бе в основата 
на предишното предложение. В това 
изследване бе приложен нов 
геоконсервационен подход с прецизно 
ГИС-документиране и научна оценка на 
геотопите с естетическа, научна, 
историческа, културна и духовна стойност 
www.mgu.bg/geopark-belogradchishki-skali/.  

 
 

  

mailto:sinsky@mgu.bg
http://www.mgu.bg/geopark-belogradchishki-skali/
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Б. Геоложко наследство 

1. Местоположение на Геопарка  

Геопарк “Белоградчишки скали” се намира 
в СЗ България между билото на Балкана и 
Дунава (фиг. A.1.1, A.2.1). Неговата ЮЗ и 
СИ граница съвпадат с държавната 
граница със Сърбия и Румъния. UTM-
координатите на управителното тяло 
базирано в Белоградчик са 34 T 636144 E; 
4831949 N (N 43°37ʹ41ʺ; E 22°41ʹ15ʺ).  

2. Общо геоложко описание на 
предлагания Геопарк  

2.1 Геологоструктурна позиция 

Геопарк “Белоградчишки скали” включва 
всички типове магмени, вулкански, 
седиментни и метаморфни скали от 
Неопротерозоя до Кватернера. Той 
обхваща части от четирите основни 
морфотектонски единици: Западен Балкан, 
Западен Предбалкан, Кулска зона и 
Мизийската платформа (фиг. B.2.1.). 
Първите три са част от алпийския Карпато-
Балкански орогенен пояс. Мизийската 
платформа е продукт на епихерцинско 
(или епикаледонско) консолидиране.  

Западният Балкан се състои от 
Берковска и Врачанска единица, 
разделени от Плакалнишкия възсед. 
Северозападната граница с Предбалкана е 
Врачанският възсед. Изграден е от 
неопротерозойски високометаморфни и 
камбрийски нискометаморфни скали, 
покрити от къснопалеозойски теригенни 
отложения. Забележителна черта на 
Берковската единица е офиолитовият 
комплекс, продукт на океанска спрединг 
зона. Западният Предбалкан се състои от 
Монтанска и Белоградчишка единица, 
изградени от палеозойски и мезозойски 
скали, разделени от Ведернишкия възсед. 
Те са градивните елементи на обширната 
Белоградчишка антиклинала, образуваща 
внушителен инверсен релеф със стръмни 
варовикови венци в двете бедра (фиг 
Б.2.2. Б.2.3). 

Кулската зона се отделя от 
Предбалкана от Предбалканския разлом, а 
границата с Мизийската платформа е т.нар 
Перикарпатски възсед. Тази зона е част от 
Южните Карпати, изградена от кредни и 
палеогенски скали покрити с посттектонски 
неогенски и кватернерни отложения. 

Мизийската платформа е стабилна 
зона с епикаледонска или епихерцинска 
консолидация. Тя е изградена от 
къснопалеозойски и мезозойски скали, 
установени в сондажи в северната част на 
Геопарка. Те са изцяло покрити от 
неогенски и кватернерни отложения. 

 

Фигура Б.2.1. Тектонски единици и главни 
разломи: 1 – Перикарпатски възсед; 2 – 
Предбалкански разлом; 3 – Ведернишки 
възсед; 4 – Врачански възсед; 5 – Плакалнишки 
възсед 

2.2 Стратиграфия 

Западен Балкан 
Берковската единица изгражда южната 
част на Западнобалканската зона, главно 
от неопротерозойски и раннопалеозойски 
скали. Тук са най-старите скали в Геопарка 
– офиолитите на Чернивръшкия 
метабазитов комплекс, изграден от три 
метаморфни единици: Копиловски 
метагабра и ултрабазити, Монастирски 
метабазити и Рупски пилоу лави.   



 

Фигура Б.2.2. Схематична геоложка карта на Триаса в Белоградчишката единица 
(Белоградчишка антиклинала) (по Tronkov, 1998): 1 – Неоген; 2 – Долна Креда и Юра; 3-4 – Горен 
Триас; 5 – Ладин; 6 – Аниз; 7 – Долен Триас, Петроханска теригенна група: а. Белоградчишка 
свита; 8 – Перм и Карбон; 9 – Долен Палеозой; 10 – Палеозойски гранити и гнайси; 11 – 
геоложка граница; 12 – разлом; 13 – посоки на течението в Петроханската теригенна група 
въз основа на 366 измервания на посоката на косата слоестост 
 

 

Фигура Б.2.3. Идеализиран геоложки профил на Белоградчишката тектонска единица 
(Белоградчишка антиклинала) (по Tronkov, 1998): 1 – Долна Креда; 2 – Юра; 3 – Триас: a. – 
Петроханска теригенна група, b. – Искърска карбонатна група; 4 – геоложки феномен 
“Белоградчишки скали”, образуван в скалите на Петроханската теригенна група; 5 – 
въгленосни карбонски и пермски скали; 6 – палеозойски гранити и гнайси; 7 – други палеозойски 
и по-стари скали; 8 –разлом 
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По-младият Берковски метаморфен 
комплекс (Камбрий) се състои от 
нискометаморфни скали: хлорит-
серицитови и кварц-серицитови шисти, 
диабази, кератофири, габро, мрамори, 
метапясъчници и туфи. Стакевският масив 
(Камбрий) се състои от биотитови и 
амфиболови гнайси, гранитогнайси, 
гнайсошисти, мусковит-хлоритови и 
гранатови шисти, амфиболити, 
левкократни гранити и гранодиорити. Най-
младите скали в единицата са карбонски и 
пермски континентални теригенни 
отложения: конгломерати, пясъчници, 
алевролити, аргилити и въглищни шисти 
принадлежащи на Стакевска, Левишка, 
Милинска, Миджурска и Риковска свита.  

Врачанската единица се ограничава от 
Плакалнишкия и Врачанския възсед като 
тясна ивица, североизточно от Берковската 
единица. Тя е изградена от 
нискометаморфни скали от Берковския 
метаморфен комплекс (Камбрий): хлорит-
серицитови и кварц-серицитови шисти, 
диабази, метапясъчници и туфи. Тези 
скали се покриват от теригенни 
континентални карбонски и пермски 
отложения на Стакевската, Левишката, 
Старчовдолската и Вранската свита. 

Западен Предбалкан  

Монтанската единица е ограничена 
между Врачанския възсед от ЮЗ и 
Ведернишкия възсед от СИ. Нейната 
домезозойска основа е представена от 
ордовик-силурските Средогривски 
метаморфити: метапясъчници, алевролити 
и конгломерати с олистолити от основни и 
кисели вулкански скали. Те се покриват от 
долнопермски теригенен комплекс, 
съставен от континентални конгломерати, 
брекчоконгломерати, гравелити, пясъчници 
и алевролити с андезитови и дацитови 
туфи, лави и брекчи. Мезозойската 
покривка е представена от долнотриаски 
пясъчници, юрски теригенно-карбонатни 
отложения и дебел средноюрско- 
долнокреден карбонатен комплекс. 

Белоградчишката единица заема 
външната зона на Западния Предбалкан. 

Тя е изградена главно от различни по тип и 
възраст пъстри скали. Домезозойската 
подложка се състои от девонски, карбонски 
и пермски седиментни, магмени и 
вулкански скали. Девонът се състои от две 
единици - Струиндолски диабази и Шашки 
алевролити.  

Карбонските скали са от различен 
произход. Магмените скали са обединени в 
Белоградчишки плутон (Горен Карбон), 
изграден от гранити, плагиогранити, 
гранит-порфири, гранодиорити и диорити. 
Горнокарбонската Раяновска свита се 
състои от различни седиментни и 
вулкански скали: конгломерати, гравелити, 
пясъчници, алевролити, аргилити, базалти 
и андезитобазалтови лави и брекчи с тънки 
туфозни прослойки. Пермът е представен 
от диорити и гранодиоритови порфирни 
дайки, плагиогранити и дацит порфири. 

Триасът е изграден от червени 
бунтзандщайнови пясъчници и 
конгломерати (Белоградчишка и 
Сливовнишка свита), в които са прочутите 
Белоградчишки скали, покрити с 
пясъчници, биогенни и ядчести варовици и 
доломити (Калугерска, Едиветърска, 
Бабинска и Тошковдолска свита). 

Юрските седименти, покриващи 
трансгресивно триаските карбонати, са 
пясъчниците и гравелитите на Кичерската 
свита (Средна Юра). Тя е представена от 
четири официални членове с типови 
разрези в района: Венецки, Крещенишки, 
Гранитовски и Орешецки, чиито скали са 
използвани като строителни камъни за 
средновековната Белоградчишка крепост и 
средновековната джамия в Белоградчик. 
Те се покриват от пясъчници, мергели, 
зоогенни и глинести варовици (Бовска и 
Полатенска свита) и варовиците на 
Западнобалканската карбонатна група 
(Средна Юра – Долна Креда), включително 
известния фациес "ammonitico rosso". Най-
младите скали на единицата са глинести 
варовици и мергели на Салашката свита 
(Бериас-Барем) изграждащи бедрата на 
Белоградчишката антиклинала.  

Кулска зона 
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Кулската зона се състои от кредни и 
палеогенски скали. Тя е изградена от 
следните литостратиграфски единици: 
Рабишка свита (Алб-Ценоман) - мергели и 
варовици, Кулска свита (Турон-Мастрихт) - 
турбидити, Кладорубска свита (Кампан-
Палеоцен) - алевролити и мергели, 
Ружинска свита (Кампан-Палеоцен) - 
пясъчници, конгломерати и брекчи. В 
района има един единствен разрез на две 
свити от средиземноморския тип Горна 
Креда: Мирковска (Кониас-Сантон) - пъстри 
варовици и мергели и Красавски член на 
Завалската свита (Кампан), представен от 
известните битуминозни шисти. 
Разкритията на тези скали са много 
ограничени, тъй като те почти изцяло са 
закрити от неогенски и кватернерни 
наслаги. Оскъдни разкрития все още 
съществуват в долините на водосборния 
басейн на река Арчар на север от 
Геопарка.  

Има няколко малки, но важни разкрития 
в Геопарка, които са обявени за геотопи. 
Един от тях е иридиевият слой на 
границата на K/T в Кладорубската свита 
при с. Кладоруб. Друг важен геотоп е 
границата Долна-Горна Креда в Рабишката 
свита при Рабишка могила, с доказан 
термален максимум въз основа на 
нанофосилни и палиноложки факти. Много 
интересно явление е единственото 
разкритие в СЗ България на т. нар. фациес 
"куш-руж" (Мирковска свита) и 
битуминозните шисти на Красавския член 
на Завалската свита, характерни за 
средиземноморския тип Горна Креда в 
Южна България.  

Мизийска платформа 

Мизийската платформа е покрита изцяло с 
неогенски и кватернерни отложения. 
Неогенските скали са обединени в няколко 
литостратиграфски единици: Опанецка 
(Ланг - Долен Саравал) - мергели и глини с 
черупчести варовици, Димовска (Горен 
Волин - Долен Бесараб) - пясъци и 
пясъчници с глини и варовици, 
Криводолска (Горен Бесараб) - глини с 
песъчливи конгломерати, както и 

варовикови прослойки, шисти и лигнитни 
въглища, Фуренска (Горен Бесараб) - 
варовици с прослойки от пясъчници, 
пясъци и глини, Смирненска (Горен Тортон 
- Месин) - редуване на глини, пясъци, 
песъчливи глини и мергели , Арчарска 
(Горен Месин) - кварцови пясъци, 
Брусарска (Левант-Пиаченц) - песъчливи 
глини, пясъци и лигнитни въглища.  

Кватернерът е представен от 
еоплейстоценски, плейстоценски и 
холоценски утайки. Еоплейстоценът се 
състои от алувиално-пролувиални 
отложения, покриващи неогенските скали и 
разкриващи се на 90-100 m над речните 
легла. Плейстоценът е представен от 
еолично-речни, еолични и еолично-речно-
делувиални отложения. Най-интересни от 
тези млади отложения са еоличните глини, 
наречени "льос". Те са отложени по 
еоличен път в периглациална среда при 
изсъхването на ледникови отложения в 
заливните равнини на ледниците. 

3. Списък и описание на геотопите 
на територията на предложения 
геопарк 

Списъкът от геотопи в Геопарк 
"Белоградчишки скали" (Табл. Б.3) е 
направен по време на изпълнението на 
Проект 02-72 (Синьовски, 2014 г.): 
"Разработване на нова категория защитена 
територия в България - Геопарк, на 
примера на Белоградчишките скали". 
Предложеният списък е крайният резултат 
от проекта, придружен от цялостно научно 
описание на всеки геотоп. Най-важният 
резултат от проекта е геоложката карта на 
района на Геопарка, разработена в ArcGIS 
от студентите по геоинформатика в 
катедра Геология и геоинформатика в МГУ 
"Св Иван Рилски". Тук е представено 
кратко описание на геотопите, поради 
ограничението на формуляра. Описанието 
на обектите с негеоложка стойност е в 
раздел В.4: Списък и описание на не-
геоложки обекти и как те са интегрирани в 
предложения Геопарк.  

Списък на геотопите 



  

Таблица Б-3. Списък на геотопите в Геопарк Белоградчишки скали 
 

Име Единица Скала Възраст UTM координати 

 

Геотопи с естетическа стойност (наименувани скални пирамиди) 
 

1. Торлака и Фалков 
мост 

Белоградчишка св. 
(Пачка 1) 

Червен пясъчник и 
конгломерат 

Долен Триас 34 Т 0643381 E 
4828053 N 

2. Боровица (Боров 
камък) 

Белоградчишка св. 
(Пачки 1-5) 

Червен пясъчник и 
конгломерат 

Долен Триас 34 Т 0639726 E 
4827872 N 

3. Сбеговете Белоградчишка св. 
(Пачки 1-5) 

Червен пясъчник и 
конгломерат 

Долен Триас 34 Т 0631525 E 
4831322 N 

4. Адам и Ева Белоградчишка св. 
(Пачка 2) 

Червен пясъчник и 
конгломерат 

Долен Триас 34 Т 0637072 E 
4831936 N 

5. Сватбата  Белоградчишка св. 
(Пачка 2) 

Червен пясъчник и 
конгломерат 

Долен Триас 34 Т 0634128 E 
4830320 N 

6. Скални гъби Белоградчишка св. 
(Пачка 2) 

Червен пясъчник и 
конгломерат 

Долен Триас 34 Т 0635991 E 
4831460 N 

7. Каменни гъби (Извос) Белоградчишка св. 
(Пачка 2) 

Червен пясъчник и 
конгломерат 

Долен Триас 34 Т 0635087 Е 
4829696 N 

8. Мадоната Белоградчишка св. 
(Пачка 2) 

Червен пясъчник и 
конгломерат 

Долен Триас 34 Т 0635847 E 
4830499 N 

9. Монасите  Белоградчишка св. 
(Пачки 2-3) 

Червен пясъчник и 
конгломерат 

Долен Триас 34 Т 0635568 E 
4831074 N 

10. Нефертити Белоградчишка св. 
(Пачки 2-3) 

Червен пясъчник и 
конгломерат 

Долен Триас 34 Т 0636104 E 
4831237 N 

11. Мечето Белоградчишка св. 
(Пачки 2-3) 

Червен пясъчник и 
конгломерат 

Долен Триас 34 Т 0636077 E 
4831277 N 

12. Китайската стена Белоградчишка св. 
(Пачки 2-3) 

Червен пясъчник Долен Триас 34 Т 0636254 E 
4830973 N 

13. Замъка Белоградчишка св. 
(Пачки 2-3) 

Червен пясъчник и 
конгломерат 

Долен Триас 34 Т 0636378 E 
4830618 N 

14. Маркашница Белоградчишка св. 
(Пачки 2-3) 

Червен пясъчник и 
конгломерат 

Долен Триас 34 Т 0636676 E 
4829084 N 

15. Сабубин камък Белоградчишка св. 
(Пачка 3) 

Червен пясъчник и 
конгломерат 

Долен Триас 34 Т 0637459 E 
4828829 N 

16. Динозаврите  Белоградчишка св. 
(Пачка 3) 

Червен пясъчник Долен Триас 34 Т 0636364 E 
4830822 N 

17. Кораба Белоградчишка св. 
(Пачка 3) 

Червен пясъчник Долен Триас 34 Т 0631495 E 
4830940 N 

18. Алиса в страната на 
чудесата 

Белоградчишка св. 
(Пачка 3) 

Червен пясъчник Долен Триас 34 T 0635341 E 
4830123 N 

19. Леопардът Белоградчишка св. 
(Пачка 3) 

Червен пясъчник Долен Триас 34 Т 0635251 E 
4829984 N 

20. Лъвът Белоградчишка св. 
(Пачки 3-4) 

Червен пясъчник и 
конгломерат 

Долен Триас 34 Т 0636038 E 
4830941 N 

21. Конникът Белоградчишка св. 
(Пачки 3-4) 

Червен пясъчник и 
конгломерат 

Долен Триас 34 Т 0635833 E 
4830782 N 

22. Джаба от 
“Междузвездни 
войни” 

Белоградчишка св. 
(Пачки 3-4) 

Червен пясъчник и 
конгломерат 

Долен Триас 34 Т 0635303 E 
4829153 N 

23. Ученичката Белоградчишка св. 
(Пачка 5) 

Червен пясъчник Долен Триас 34 Т 0636378 E 
4830618 N 

24. Хайдут Велко Белоградчишка св. 
(Пачка 5) 

Червен пясъчник Долен Триас 34 Т 0635471 E 
4831287 N 

 

 
Геотопи с научна стойност 

 



15 
 

25. Разкритие на льос Еолични отложения Льос Плейстоцен 34 T 659105 E 
4845306 N 

26. Стратотип на 
Ружинска свита 

Ружинска свита Конгломерати, 
интракластични брекчи, 

мергели, пясъчници 

Кампан-
Палеоцен 

34 T 0649164 E 
4831349 N 

27. Стратотип на 
Кладорубска свита 

Кладорубска свита Хипоалевролити и 
мергели 

Кампан-
Палеоцен 

34 Т 0633963 Е 
4841003 N 

28.Граница 
Креда/Терциер 

Кладорубска свита Хипоалевролити и 
мергели 

Мастрихт/Дан 34 Т 0633963 Е 
4841003 N 

29. Разрез на 
Мирковска и Завалска 
свита 

Мирковска и Завалска 
свита 

Червени варовици и 
битуминозни шисти 

Кониас-Кампан 34 T 0647826 E 
4830192 N 

30. Граница 
Долна/Горна Креда 

Рабишка свита Мергели Алб/Ценоман 34 Т 0625515 E 
4843741 N 

31. Ammonico rosso Западнобалканска 
карбонатна група 

Варовици Късна Юра 34 Т 0637696 E 
4834489 N 

32. Стратотип на 
Орешецки член 

Кичерска свита Жълти пясъчници Средна Юра 34 Т 0636385 Е 
4834637 N 

33. Стратотип на 
Гранитовски член 

Кичерска свита Червени пясъчници и 
гравелити 

Средна Юра 34 Т 0636773 Е 
4837000 N 

34. Стратотип на 
Крещенишки член 

Кичерска свита Бели пясъчници и 
гравелити 

Средна Юра 34 Т 0638710 Е 
4831156 N 

35. Стратотип на 
Венешки член 

Кичерска свита Розови пясъчници и 
гравелити 

Средна Юра 34 Т 0637075 E 
4832276 N 

36. Стратотип на 
Белоградчишка 
свита 

Белоградчишка свита Червени конгломерати и 
пясъчници 

Ранен Триас From 34 T 0636319 
E 4830781 N 

To 34 T 0635658 E 
4831227 N 

37. Граница Перм/Триас Боровишка/Белоградчишка 
свита 

пясъчници/конгломерати Перм/Триас 34 Т 0639355 Е 
4828058 N 

38. Разнообразни 
вулкански скали 

Раяновска свита Андезити, латити, туфи Перм 34Т 0628037 E 
4833794 N 

39. Разнообразни 
вулкански, 
интрузивни и 
седиментни скали  

Раяновска свита Брекчоконгломерати, 
конгломерати, 

пясъчници, гравелити, 
диорити, диабази, габро 

Перм 34Т 0625140 E 
4832457 N 

40. Карбонски гранити Белоградчишки плутон Гранити, пегматититови 
жили  

Късен Карбон 34 T 629840 E 
4836473 N 

41.  Карбонски гранити Светиниколски плутон Гранодиорит Късен Карбон 34 T 641581 E 
4809904 N 

42. Девонски 
алевролити 

Шашки алевролити Алевролити и мергели Девон 34 T 630971 E 
4832365N 

43. Девонски вулканити Струиндолски диабази Диабази Девон 34 T 627256 E 
4836718 N 

44. Несъгласно 
покриване 
Ордовик/Юра 

Средогривски 
метаморфити/Бовска св. 

Метаморфозирани 
пясъчници/мергели  

Ордовик/Средна 
Юра 

34 T 0634406 E 
4823352 N 

45. Пластична зона на 
срязване 

Средогривски 
метаморфити 

Метаморфозирани 
аргилити 

Ордовик 34 Т 0633687 E 
4828706 N 

46. Стратотип на  of  
Средогривските 
метаморфити 

Средогривски 
метаморфити 

Кварц-кератофири Ордовик 34Т 0644170 E 
4821611 N 

47. Метаморфозирани 
интрузивни скали 

Средогривски 
метаморфити 

Метадиорит Ордовик 34Т 0637356 E 
4826463 N 

48. Неопротерозойски 
офиолитов комплекс 

Монастирски метабазити Пилоу лави Неопротерозой 34Т 639796 E 
4811801 N 

49.  Неопротерозойски 
офиолитов комплекс 

Монастирски метабазити Кумулативно габро Неопротерозой 34Т 639684 E 
4811697 

 

Геоморфоложки и карстови форми 
 

50. Връх Миджур (2168 Миджурска свита Алевролити и Ранен Перм 34 T 636233 E 
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Предвид значителното разширение на площта, този списък ще бъде допълнен в близко 
бъдеще с нови негеоложки геотопи и геотопи с научна стойност, засягащи 
неопротерозойските, долнопалеозойските, терциерните и кватернерните скали. 

m) пясъчници 4805944 N 
51. Връх Ведерник 

(1124,2 m) 
Западнобалканска 
карбонатна група 

Варовик Късна Юра 34 Т 0627412 E 
4830311 N 

52. Белоградчишки 
венец - Венеца (903,6 
m) 

Западнобалканска 
карбонатна група 

Варовик Късна Юра 34 Т 0637732 E 
4831984 N 

53. Пещера Магура Черепишка свита Варовик Късна Юра – 
Ранна Креда 

34 Т 0627481 E 
4842837 N 

54. Пещера Козарника Западнобалканска 
карбонатна група 

Варовик Късна Юра 34 Т 0637290 E 
4834650 N 

55. Пещера Лепеница Белоградчишка свита Червен пясъчник Късен Триас 34 Т 0637042 E 
4829248 N 

56. Карстов извор 
“Врелото” 

Западнобалканска 
карбонатна група 

Варовик Късна Юра 34 Т 0627252 Е 
4826915 N 

57.  Карстов извор 
“Толовишко врело” 

Черепишка свита Варовик Късна Юра –  
Ранна Креда 

34 Т 0625515 E 
4843741 N 

 

Геотопи с историческа стойност за българската геология 
 

58. Разкритието на 
Franz Toula 

Бабинска свита Варовик Среден Триас 34 T 0636417 E 
4832762 N 

69. Стара въглищна 
мина Зелениград 

Зелениградска свита Пясъчник Късен Карбон 34 Т 0635749 E 
4829977 N 

60. Древен златодобив Алувиални тераси на 
Стакевска река 

Валуни Кватернер 34 Т 0643314 E 
4828000 N 

 

Негеоложки геотопи 
 

61. Белоградчишка 
крепост и римско 
укрепление “Kалето” 

Белоградчишка свита 
(Пачки 2-5) 

Конгломерати и 
пясъчници 

Ранен Триас 34 Т 0635296 E 
4831432 N 

62. Латинското кале Белоградчишка свита 
(Пачка 2) 

Конгломерати и 
пясъчници 

Ранен Триас 34 Т 0635190 Е 
4831233 N 

63. Латинско кале Извос Белоградчишка свита 
(Пачки 2-3) 

Конгломерати и 
пясъчници 

Ранен Триас 34 Т 0636237 E 
4829253 N 

64. Латинско кале 
Граниитово 

Западнобалканска 
карбонатна група 

Варовик Ранен Триас 34 Т 0636911 Е 
4837016 N 

65. Антична спирка 
„Aнище” 

   34 Т 0636237 Е 
4829253 N 

66. Средновековната 
“Червена църква” - 
Боровица 

   34 Т 0639373 Е 
4827549 N 

67. Средновековната 
джамия в 
Белоградчик 

   34 T 635555 E 
4831523 N 

68. Рациария     34 T 652046 E 
4851776 N 

69. Исторически музей в 
Белоградчик 

   34 T 635666 E 
4831602 N 

70. Природонаучен 
музей в Белоградчик 

   34 T 636272 E 
4831430 N 

71. Геоложки музей в 
Белоградчик 

   34 T 635300 E 
4831503 N 

72. Астрономична 
обсерватория в 
Белоградчик 

   34 Т 0635140 E 
4831330 N 



Кратко описание на геотопите 

Геотопи с естетическа стойност 

1. Торлака и Фалков мост. “Tорлака” е 
единична 30 m висока скала наподобяваща 
в профил човешко лице, поради което е 
наименувана на местното население - 
"торлаци". Тя се намира до легендарния 
"Фалков мост " историческо място до 
голямо римско селище унищожено от 
хуните през 441-447 г. след н. е. 

 
 
2. Боров камък е най-високият единичен 
скален монумент (113 m) отговарящ на 
термина “butte” с който се означават 
скалите в Долината на монументите 
(Tronkov, Sinnyovsky, 2012). Той е природна 
забележителност, включена в Държавния 
регистър на природните забележителности 
и Регистъра и кадастъра на геоложките 
феномени в България. Заедно със 
заобикалящите го безименни скали 
районът наподобява умален модел на 
„Ръкавиците” в Долината на монументите в 
Аризона.  

 
 
3. Сбеговете са обширна площ с много 
геоложки феномени с естетическа 
стойност, подобни или даже по-ефектни от 

тези около Белоградчик. Те обаче са 
останали неизвестни тъй като много години 
са били недостъпни в граничната зона с 
бившата Югославска федерация. Сега те 
са туристическа дестинация за любителите 
на дълги еднодневни преходи.  

 

4. Адам и Ева са две 16-18 метрови 
слепени в основата скални гиганти, 
наподобяващи мъж и жена. Те са сред 
първите наименувани фигури в района. 
Намират се на панаирната поляна на 
Белоградчик по стария път през 
Романтичната долина, документиран върху 
графики от 19-ти век, където се провеждат 
всички културни събития на града.  

 

5. Сватбата е скална композиция 
наподобяваща сватбена процесия. Тя е 
една от първите наименувани скални 
групи, но поради отдалечеността си от 
града е останала неизвестна и рядко 
посещавана. Сватбата се състои от 
няколко 5-6 m високи фигури, 
наподобяващи сватбено шествие водено 
от булката, облечена в разкошна сватбена 
рокля. Тя се намира на едно от билата ЮИ 
от Белоградчик и на залез слънце 
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силуетите се виждат от разстояние 20 km 
източно от скалите. 

 

6. Скалните гъби са характерни за 
втората пачка на Белоградчишката свита, 
изградена от редуване на конгломерати и 
пясъчници, благоприятстващи 
образуването на подобни феномени.  

 

7. Скалните гъби са образувани в 
интервали с коса слоестост в пачка 2 на 
Белоградчишката свита и представляват 
големи “висящи камъни” запазени в 
тяхното оригинално наклонено положение. 

 

8. Мадоната е 10 метров скален стълб, 
наподобяващ молеща се жена. Тя е 
наименувана още през 19-ти век и се 

превръща в емблематична за 
Белоградчишките скали, поради добрата 
видимост от града. 

 

9. Монасите са скален ансамбъл от седем 
стърчащи конусовидни скали с височина 
18-20 m. Те също са сред емблематичните 
за Белоградчишките скали фигури. 

 

10. Нефертити е 10 метрова скала, 
наподобяваща в профил характерната 
прическа на царицата на Египет 
Нефертити (1370-1330 пр. н. е.), жена на 
фараон Аменхотеп IV. 
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11. Мечето наподобява изправена мечка с 
добре оформена глава и пчела, кацнала на 
носа. Скалата е с височина 15 m и е част 
скалната композиция в Романтичната 
долина. 

 

12. Китайската стена е величествена 
вертикална стена с дължина около 100 m и 
височина над 30 m, едно от най-
впечатляващите скални образувания в 
Романтичната долина.  

 

13. Замъкът е 30 m висока компактна група 
от скали с кръгла форма и диаметър около 
150 m, високо издигнати над околния 
скален ландшафт. Горната част е от 
назъбени скали, като бойници на замък. 

 

14. Маркашница е живописна долина 
засадена с лозя и заобиколена от 
впечатляващи 50 метрови скални гиганти. 
Тя дава името на едно от чудесните 
местни вина.  

 

15. Сабубин камък, наименуван още през 
Средните векове, е широк компактен 
кръгъл монолит с диаметър 200 m и 
височина 70 m, заобиколен от зелена 
горска растителност.  

 

16. Динозаврите са широк скален ансамбъл 
от стърчащи скали, наподобяващи 
тревопасни динозаври. Скалите са 
наименувани от един от видните български 
експерти по Триаса - Димитър Тронков.  

 



20 
 

17. Корабът е единствената наименувана 
скала в местността Сбеговете, 
наподобяваща кил на кораб. Тя е една от 
многото внушителни скали в площта, 
подходящо наименувана от местните хора.  

 

18. Алиса в страната на чудесата е скален 
ансамбъл с височина от 6 до 12 m 
наподобяващ приказните герои на Люис 
Карол от "Алиса в страната на чудесата”. 
Намира се на било и се вижда от много 
места между гр. Белоградчик и с. Извос. 

 

19. Леопардът е единична скала с 
височина 6 m, наподобяваща глава на 
леопард стърчаща над гората. Тя е на 
същото било като Алиса, и може да се 
види от много места.  

 

20. Лъвът е настина впечатляваща 15 
метрова фигура на седнал лъв, 
разположен южно от Романтичната долина 
по пътя за Мадоната. 

 

21. Ездачът е скална композиция с 
височина 15-20 m, наподобяваща кон с 
ездач, видима от двете страни тъй като се 
намира на билото между две долини.  

 

22. Джаба от “Меджузвездни войни” е 
композиция от две скали, едната от които 
прилича на най-могъщия галактически 
гангстер от космическата сага на Джордж 
Лукас „Междузвездни войни”. Скалите са в 
лозовата долина северно от с. Извос и се 
виждат от пътя, източно от нея.  
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23. Ученичката е забележитеност за 
Белоградчишките скали, наподобяваща 
момиче с барета и раница. Тя се вижда от 
много места, тъй като е 10 m висока и 
изглежда еднакво от север и юг..  

 

24. Хайдут Велко е глава на мъж 
наименувана на герой от средновековните 
въстания срещу турските нашественици. 
Това е най-високата скала на върха на 
скалната група “Калето”. 

 

Геотопи с научна стойност 
 

25. Разкритие на льос – еолични наслаги 
образувани през Плейстоценската 
ледникова епоха от засъхнали ледникови 
наслаги в заливните ледникови полета от 
„сплетени” ледникови реки. 
26. Стратотип на Ружинската свита 
(Кампан-Палеоцен) - единственото 
разктирие на крайбрежни отложения в 
Кулската зона (Карпатски тип Горна Креда 
и Палеоцен). 
27. Стратотип на Кладорубската свита - 
уникален Кампан-Палеоценски разрез от 
смесени глинесто-алевритово-карбонатни 
наслаги съдържащи иридиевия слой на 
границата Креда/Терциер. 

28. Границата Креда/Терциер е маркирана 
от 10 cm иридиев слой (втора дебелина в 
света), резултат от сблъсъка на Земята с 
гигантски метеорит в края на Кредата 
преди 65 млн. г., известен като 
“метеоритът убил динозаврите”.  

 

29. Разрез на Мирковската и Завалската 
свита - уникално за България разкритие в 
Кулската (Карпатската) зона на т. нар. 
фациес „куш-руж” и битуминозните шисти, 
характерни за Медитеранския тип Горна 
Креда в Южна България.  
30. Границата Долна/Горна Креда е 
установена по нанофосили и палинофлора 
в Рабишката свита. Това е мястото, където 
единицата е описана за пръв път и е 
въведен терминът “Карпатски тип Горна 
Креда” от Цанков(1960). 
31. Ammonico rosso е разкритие на 
световно известния фациес в долната част 
на Западнобалканската карбонатна група 
(Горен Кимеридж – Долен Титон), 
представен от червени варовици с много 
амонити.  
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32. Стратотип на Орешецкия член на 
Кичерската свита – представително 
разкритие, описано за целите на Геопарка. 
Тези жълти пясъчници са използвани за 
строителството на стените на 
средновековната Белоградчишка крепост. 
33. Стратотип на Гранитовския член на 
Кичерската свита - представително 
разкритие, описано за целите на Геопарка, 
на червени средноюрски пясъчници в 
красива местност с живописен ландшафт.  

 

34. Стратотип на Крещенишкия член на 
Кичерската свита - представително 
разкритие, описано за целите на Геопарка. 
Бели пясъчници, използвани при 
строителството на Белоградчишката 
крепост и средновековната джамия с 
характерно карстоподобно изветряне като 
“стъпката на динозавъра” (на снимката). 

 

35. Стратотип на Венешкия член на 
Кичерската свита – представително 
разкритие на средноюрски розови 
пясъчници описани за целите на Геопарка.  
36. Стратотип на Белоградчишката свита – 
геоложки маршрут от средновековната 
въглищна мина (описана от Франц Тула, 
1877) през Романтичната долина до 
Белоградчишката крепост. Това е целият 
разрез на долнотриаския бунтзандщайнов 
фациес в който са образувани прочутите 
Белоградчишки скали. Доскоро се считаше, 
че поради алувиалния характер на скалите, 
детайлното разчленяване на свитата е 
невъзможно. За целите на Геопарка 
Белоградчишката свита бе въведена като 
официална единица и поделена на 6 ясно 
различими пачки. Пет от тях изграждат 
стратотипа на единицата в Романтичната 
долина и всички наименувани скали са 
привързани към определени нива. 

 

37. Трансгресивната граница между Перма 
и Триаса е между Карловишката и 
Белоградчишката свита в живописната 
долина при 113 метровия Боров камък. 
38. Разнообразни вулкански, интрузивни и 
седиментни скали – разкритие на 
Раяновската свита (Перм) с изключително 
разнообразни вулкански, интрузивни и 
седиментни скали: брекчоконгломерати, 
конгломерати, гравелити, пясъчници, 
алевролити, аргилити, андезити, базалти, 
диабази, диорити, габро. 
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39. Разнообразни вулклански скали – 
разкритие на Раяновската свита (Перм), 
изградена от различни вулкано-седиментни 
скали: пясъчници, туфопясъчници, латити, 
базалти, андезитобазалти, лавобрекчи. 
40. Карбонски гранити – разкритие на 
пегматитови жили в къснокарбонски Bi-
гранити от Белоградчишкия плутон.  
41. Карбонски гранодиорити – разкритие на 
къснокарбонски гранодиорити от 
Светиниколския плутон.  
42. Девонски алевролити – разкритие на 
Шашките алевролити, представено от 
червени алевролити и мергели.  
43. Девонски вулканити – разкритие на 
Струиндолските диабази, девонска 
единица изградена от диабази, или 
долерити, диабазови туфи и тънки 
мергелни прослойки.  
44. Несъгласие Ордовик/Юра – разкритие 
на впечатляващо несъгласно покриване на 
ордовишки метабазити (Средогривски 
метаморфити) с юрски мергели от 
Бовската свита.  

 

45. Пластична зона на срязване – черна 
милонитизирана зона с кварцови лещи и 
ивици в метапясъчници сред ордовишките 
Средогривски метаморфити. 

 

46. Стратотип на Средогривските 
метаморфити – типов разрез на единицата, 
изградена от ордовишки и силурски 
нискометаморфни скали, представени от 
метаморфозирани конгломерати, 
пясъчници, алевролити и аргилити 
превърнати в серицитови, серицит-
хлоритови, зелени и черни шисти и 
калкошисти съдържащи олистоплаки от 
метабазити и метагранитоиди.  
47. Метаморфозирани интрузивни скали  – 
разкритие на ордовишки метадиорити от 
Средогривските метаморфити. 
48. Неопротерозойски офиолитов комплекс 
– разкритие на най-старите скали в 
Геопарка, неопротерозойски пилоу лави от 
Монастирските метабазити.  
49. Неопротерозойски офиолитов комплекс 
- разкритие на кумулативни габра от 
Монастирските метабазити. 

Геоморфоложки и карстови форми 

50. Връх миджур (2168 m), най-високият 
връх в Западния Балкан, геотоп с 
географска стойност. 
51. Връх Ведерник (1124,2 m) е най-
високият връх в скалния венец в южното 
бедро на Белоградчишката антиклинала. 
Той е емблематичен за Белоградчишкия 
регион връх. Вследствие на сложния 
геоложки строеж, вр. Ведерник е 
заобиколен от обширен карстов терен с 
множество карстови форми. Високите и 
недостъпни скални венци осигуряват 
условия за размножаване на скален орел, 
част от защитеното биоразнообразие. 
52. Белоградчишки венец - Венеца (903,6 
m) е най-високият връх на скалния венец в 
северното бедро на Белоградчишката 
антиклинала, представен от варовиците на 
Западнобалканската карбонатна група.  
53. Пещера Магура – една от най-големите 
пещери в България (2500 m дълга), 
развита във варовиците на Черепишката 
свита. Тя е геотоп с научна, естетическа и 
културна стойност, включена в 
индикативния списък на ЮНЕСКО. Тук са 
запазени културни пластове от човешко 
присъствие с останки от човешка дейност 
от късния палеолит и бронзовата ера. 
Атракцията на пещерата са скалните 
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рисунки, привличащи хиляди посетители 
годишно. В нея има впечатляващи 
пещерни образувания – сталактити, 
сталагмити, сталактони, “пещерно мляко”. 

 

54. Пещера „Козарника” е археологически 
феномен с доказателства за първите 
поселения в Европа. Тя е развита в 
горноюрските варовици на 
Западнобалканската карбонатна група. 
През последните 5 години пещерата е 
обект на интензивни археологически 
проучвания от български, френски и 
американски археолози. В културните 
слоеве са открити огърлици от миоценски 
фосили (гастроподи и бивалвии) от 
неогенските скали в северната част на 
Геопарка, близо до Дунава. Археолозите 
считат, че тя не е била просто дом на 
първобитните хора, а е работилница за 
украшения от фосили, събирани на десетки 
километри от нея. Напоследък пещерата е 
обект на студентски практики за български 
и чуждестранни студенти.  

 
 
55. Пещера Лепеница е скална ниша в 
Белоградчишката свита, посещавана много 

туристи по геопътека No 5 с начало 
Природонаучния музей. Тук са запазени 
културни пластове и римска керамика. 

 

56.  Карстов извор “Врелото” е 
високодебитен карстов извор, част от 
карстовия комплекс сред варовиците на 
Западнобалканската карбонатна група. Той 
се посещава от студенти от МГУ „Св. Иван 
Рилски”, ГГФ на СУ и Московския държавен 
университет Ломоносов.  
57. Карстов извор „Толовишко врело” е 
високодебитен карстов извор, разположен 
в северната част на площта, част от 
карстовия комплекс на Магурата в 
горноюрско-долнокредните варовици на 
Черепишката свита. 

Геотопи с историческа стойност за 
българската геология  

58. Разкритието на Франц Тула – 
среднотриаски варовици на стария път за 
Видин, където виенският професор Toula 
(1877) определя първите български 
фосили, разработено от известния 
български триасист Димитър Тронков.  
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59. Старата въглищна мина Зелениград е 
запазен вход към средновековната 
галерия, където Франц Тула (1877) 
определя първите растителни фосили в 
България (виж рисунката на фиг. Д.2.7).  

 

60. Древен златодобив – струпване на 
валуни изнесни от Стакевска река при 
древен златодобив по времето на 
Римската империя. Намират се до 
легендарния Фалков мост, където е имало 
античен селищен център на район с добре 
развити древни занаяти. 

4. Детайли за тези места от гледна 
точка на тяхната международна, 
национална, регионална или 
локална стойност (напр. научна, 
образователна, естетическа) 

Оценка на геотопите 

Научната оценка на геотопите е 
направена по българската методика за 
оценяване на геотпи, разработена за 
Регистъра и кадастъра на геоложките 
феномени в България (Синьовски и др., 
2002) (фиг. Б.4.1). Повечето от геотопите 
са с естетическа стойност - наименувани 
известни скали и скални групи в природна 
забележитеност "Белоградчишки скали". 

Геопарк “Белоградчишки скали” покрива 
площ с изключително разнообразен 
геоложки строеж и забележително 
разнообразие. Всъщност, по своето 
георазнообразие предлаганият геопарк 

няма аналог в света. Тук се разкриват 
скали от всички видове и възрасти от 
Протерозоя до днес. Все пак във фокуса на 
Геопарка са чудните Белоградчишки скали 
– внушителни скални зъбери в известния 
долнотриаски бунтзандщайнов фациес.  

Френският пътешественик Жером 
Адолф Бланки (1843, с. 150-152), пратеник 
на Източния комитет на Алфонс дьо 
Ламартин, оставя първите написани 
впечатления за Белоградчишките скали 
като красив и изящен геоложки феномен: 
"Тесните планински клисури на Олиул в 
Прованс, проходът Панкорбо в Испания, 
Алпите, Пиренеите, най-дивите планини в 
Тирол и Швейцария не притежават нищо, 
което може да се сравни с това". Това е 
първата независима оценка на скалите 
като феномен с континентална стойност. 

Проблемът с географския контекст на 
значимост на геоложките обекти е 
анализиран от Wimbledon (1996). В 
категорията "световно значим феномен", 
той включва места "жизненоважни за 
посоката и основните етапи в 
неорганичната и органична еволюция на 
Земята". В другия максимум на значимост 
той поставя "вдъхновяващи черти като 
Найгърдсбрийския ледник (Норвегия), 
Долината на динозаврите (САЩ) или 
пясъчниковите зъбери на Белоградчик 
(България)". Така, 150 г. след Бланки, 
Уимбълдън потвърждава изключителните 
черти на Белоградчишките скали и ги 
посочва като един от световните стандарти 
сред геоложките феномени. Това 
предопределя високата концентрация на 
геотопите в центъра на площта. След 
препоръките на ЕМГ за разширяване на 
Геопарка, в списъка са включени много 
геотопи с научна, образователна и 
културна стойност. Въпреки това, по-
голямата част от забележителното 
георазнообразие все още не присъства в 
този списък. То ще бъде разработено в 
бъдещия план за развитие на парка. 

Класификация на геотопите 

Геотопите са групирани според тяхната 
категория и клас (Табл. Б-3). Доминирането 
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на геотопите с естетическа стойност се 
предопределя от живописния ландшафт на 
Белоградчик, дължащ се на чудните скални 
зъбери, образувани в червените пясъчници 
на долнотриаския бунтзандщайнов 
фациес. Това предопределя и високата 
концентрация на геотопи при Белоградчик. 

Геотопите в останалите общини са 
предимно с научна, историческа и културна 
стойност. Много от тях са оценени и 
описани при изпълнението на Проект 12-72 
на Националния фонд Научни изследвания 
на Министерството на образованието 
"Научна разработка на нова категория 
защитена територия в България - 
Национален Геопарк, на примера на 
Белоградчишките скали". Този проект е 
осъществен в светлината на препоръките 
на Координационния комитет на ЕМГ от 10 
ноември, 2010. 

Преди всичко значително е разширена 
площта, за да отговори на изискванията на 
„Насоки и критерии за Националните 
геопаркове търсещи помощ на ЮНЕСКО за 
включване в Глобалната мрежа” (2007). 

Новата разширена площ включва и 
места с научна, екологична, 
археологическа, историческа и културна 
стойност. Те все още са рядкост в 
периферията на Геопарка, но много 
геотопи са в процес на подготовка за 
нуждите на геоконсервацията. 

Новата площ на Геопарка от 1373 km2, 
обединяваща четири общини между 
сръбската граница и река Дунав, 
съответства на изискването за строго 
определени граници и достатъчно голяма 
площ, за да служи на местното 
икономическо и културно възраждане на 
един от най-слабо развитите региони в 
България и Европа. Освен красивите 
скални зъбери и геотопите с научна 
стойност, разширеният списък от геотопи 
включва негеоложки обекти с висока 
историческа, археологическа и културна 
стойност с континентално значение като 
пещерата Магура с палеолитните 
стенописи, пещерата Козарника с 
доказателства за първите европейски 

селища (преди 38 000 години), древни 
римски крепости, пътни станции, 
водопроводи, минни изработки и селища. 

Последните усилия на община 
Белоградчик са насочени към подобряване 
на инфраструктурата. Повечето от 
пътищата в района са реновирани, а най-
популярните геотопи - Белоградчишката 
крепост и пещерата Магура отговарят на 
нарастващия брой туристи. 

Първите скали са наименувани в 
средата на 19 век. В началото на 20 век 
скалите се появяват на пощенски картички 
и марки. Тогава придобиват популярност и 
се превръщат в обект на туризъм. Въпреки 
това, западната част в граничната зона с 
бившата югославска федерация, остава 
недостъпна за обикновените туристи до 
1990 г. След падането на Желязната 
завеса всички обекти стават достъпни за 
туристи и местни хора.  

Геоложки контекст на значимост 

Както бе отбелязано, Белоградчишките 
скали са оценени като геоложки феномен с 
глобална стойност (Wimbledon, 1996). 
Въпреки това, за целите на Геопарка, 
отделните геотопи с естетическа стойност 
следва да се оценяват поотделно. 

Геотопи с естетическа стойност 
(морфоложки форми) 

Според нас наименуваните скали, обект 
на пощенски картички, брошури, диплянки 
и рекламни материали, трябва да бъдат 
включени в списъка от геотопи. Това са 
преди всичко морфоложките форми в 
Романтичната долина при Белоградчик. 
Всъщност, всеки от тези скални монументи 
има свои отличителни черти. Ако те бяха в 
равнинен район, щяха да бъдат включени в 
Държавния регистър на природните 
забележителности като отделни защитени 
обекти. Тук те се оценяват заедно с много 
други скални обекти, всеки от които има 
своя собствена история и място в местната 
история. От тази гледна точка нито една от 
изброените скали в района не е с 
континенталнa стойност, но като цяло те са 
с глобално значение. 



 

Фигура Б.4.1. Експертна карта за оценка на геоложки феномени (Синьовски и др. 2002) 

 

за оценка на геоложки феномен

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН ГЕОФОНД И ГЕОЛОГИЯ

с висока естетическа стойност с особено научно значение

1. Естетическа стойност ...........................

2. Научна стойност ................................. 1 2 3 4 5 6

3. Иследователска стойност ..................... 1 2 3 4 5

4. Образователна стойност ...................... 1 2 3 4 5

5. Екологична стойност .......................... 1 2 3 4 5

6. Развлекателна стойност .......................

7. Етнографска стойност ..........................

8. Социална стойност .............................. 1 2 3

9. Духовна и религиозна стойност ............

10. Идентичностна стойност .....................
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14. Степен на запазеност .......................... 1 20
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16. Достъпност и комуникации ................. 1 20

Праг на значимост: 12 т.

Оценка на значимостта:
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11. Възможност за включване в геопарк ... 1 20 3
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общо.......... общо..........(макс. 44) (макс. 44)

не отговаря на изискванията (под 12)

област .................................... нас. място ............................



Ето защо, всеки от скалните монументи 
с естетическа стойност е оценен по 
опростена методика само с част от 
критериите за оценка съгласно Регистъра и 
кадастъра на геоложките феномени в 
България (Синьовски и др., 2002). 

С пълен респект към природното 
богатство на Белоградчишките скали, 
Тронков (1998) и Тронков, Синьовски (2012) 
използват груб и опростен научен подход 
за разработване на една схематична 
класификация от три основни морфоложки 
групи. Тя е с локално значение и отразява 
стратиграфската последователност на 
континенталните триаски скали, 
прехождащи от дебели масивни 
конгломерати в основата към пластови 
конгломерати и пясъчници нагоре в 
разреза. Повечето от каменните фигури са 
оформени в преходните нива между 
масивната долна част и стратифицираната 
средна и горна част на Белоградчишката 
свита. Монументите, образувани по 
пукнатини в долната масивна част на 
разреза са прости отвесни скали с неравни 
стени. Пластовете на скалите над това 
ниво дават по-интересни и разнообразни 
форми, изглеждащи различно в зависимост 
от ъгъла на виждане и светлината. 

Морфотип M (от Монасите). Скалните 
фигури на този морфотип представляват 
масивни вертикални колони и блокове с 
вертикални и почти отвесни стени, които 
достигат височина над 20 m. Те включват 
например фигурите от скалната група 
Монасите, фигурата на Адам от скалната 
група Адам и Ева, и др.  

Морфотип E (от Eва) включва фигури с 
аналогична форма, с неравни стени, 
дължащи се на продълговати 
хоризонтални бразди. Колоните 
притежават пръстеновидни вдлъбнатини 
(констрикции) и/или издатини, рядко с 
преход към вертикалните стени. Този 
морфотип може да се илюстрира с 
фигурата на Ева от скалната група Адам и 
Ева, Жабите, Гълъба, и др. 

Морфотип У (от Ученичката) съставен 
от слабо различими, хоризонтално или 

леко наклонени на югоизток, подобни на 
пластини елементи, подредени един върху 
друг във вертикална посока в неправилни и 
неравни вертикални колони. Типични 
примери са най-известните монументи - 
Ученичката и Лъва. Някои от фигурите са 
представени само от един морфотип, други 
са комбинирани. Елементите на  морфотип 
У обикновено покриват и повдигат тези на 
морфотип E, като Лъва до Ученичката или 
могат да имат и базални елементи от 
морфотип M, следвани нагоре от елементи 
на морфотип E и по-високо от морфотип У, 
като Динозаврите. Интересни фигури са 
Конника и Сфинкса, които са с раздвоени 
колони от един или два морфотипа. 

Някои от най-емблематичните скални 
монументи са от национално значение: 
Боров камък, Адам и Ева, Нефертити, 
Мадоната, Мечето, Ученичката, Лъвът, 
Сватбата, Монасите, Динозаврите, Хайдут 
Велко, Ездачът. Други като Сбеговете, 
Скалните гъби, Торлака, Алиса в страната 
на чудесата, Джаба, Замъка, Леопарда, 
Кораба, Китайската стена, Сабубин камък, 
са от местно значение. 

Геотопи с научна стойност  

Някои геотопи с научна стойност като 
иридиевият слой на границата 
Креда/Терциер или аноксичното събитие 
на границата на Долна/Горна Креда, 
представят глобално значими събития. 

Границата Креда/Терциер би била 
много важен геотоп за всеки геопарк в 
света. Тя предоставя неограничени 
възможности за интерпретация, без да се 
поставя под съмнение глобалната 
катастрофа: от големия сблъсък на 
метеорита, превърнал Земята в пустиня, 
до масовото измиране на организмите, 
обитаващи Земята. Втората рекордна 
дебелина на иридиевия слой от 10 сm (в 
сравнение с 20 сm в Тунис) също е една от 
причините да се гордеем с този геотоп. 

Най-старите скали в района - 
Неопротерозойските метабазити и пилоу 
лави в офиолитовия Чернивръшки 
комплекс, са продукти от зона на спрединг. 
Този геотоп е с регионално (за Балканите), 
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но и с континентално значение, тъй като 
дава възможност за полево обучение на 
студенти по геология, международни 
семинари, полеви екскурзии по време на 
международни конференции. Той е добра 
възможност за демонстрация на древен 
пример за съвременните океански процеси.  

Друг вид геотопи с континентална 
стойност са разкритията на познати и 
широко разпространени в Европа фациеси 
като бунтзандщайн, аmmonitico rosso и 
куш-руж. Бунтзандщайнът е коренната 
скала на Белоградчишките скали. Той е 
образуван в германския басейн, и се среща 
в Полша, Германия, Дания, Балтийско 
море, Холандия и Южна Англия. Тъй като 
не е много популярен на Балканите, тези 
разкрития са с научна стойност за 
триаската история на тази част от Европа. 

Ammonitico rosso е стратиграфски 
кондензиран пелагичен фациес, широко 
разпространен в алпийската и 
средиземноморската Юра. Той съдържа 
много амонити и е сред най-известните 
фосилоносни нива в Мезозоя. Разкрива се 
в двете бедра на Белоградчишката 
антиклинала и е перспективен за 
разработване на геотопи за събиране на 
вкаменелости.  

Фациесът „куш-руж” е характерен за 
средиземноморския тип Горна Креда, 
съставен от пъстри сенонски варовици и 
мергели. Той е широко разпространен в 
Средногорската зона в Южна България, но 
присъствието му в Кулската зона при с. 
Ружинци е сред най-изненадващите факти 
в българската геология, подкрепен и от 
присъствието на битуминозните шисти, 
характерни за Западното Средногорие. 

В процес на изследване е друг известен 
фациес - долнокредният Ургон, широко 
разпространен в Aлпо-Хималайския пояс. 
Той е разпространен в средата на площта 
и е с потенциално висока научна стойност. 

Геоморфоложки и карстови форми 

Присъствието на няколко карбонатни 
единици предопределя наличието на 
обширни карстови терени. Най-старите 

карбонатни скали са тези на Искърската 
карбонатна група. Тя не е много дебела и 
образува тесни варовикови ивици в 
бедрата на Белоградчишката антиклинала. 
Основните карбонатни единици са 
Западнобалканската карбонатна група и 
Черепишката свита. Те са активно 
окарстени и съдържат множество пещери. 
Най-голямата - Магурата, е с естетическа, 
археологическа и културна стойност. Освен 
с геоложко и археологическо значение, тя е 
от значение за местното и национално 
винопроизводство. Единственото тук в 
България, се произвежда естествено 
пенливо вино „Магура”, отлежаващо в 
разклоненията на пещерата. Пещера 
Козарника не е толкова впечатляваща, но 
наскоро в нея бяха открити много 
артефакти от континентална значимост. 
Датирането с C14 показва, че възрастта на 
някои артефакти е 38 000 години. Връзката 
с геологията (палеонтологията) е в добре 
запазените неогенски фосили, използвани 
за колиета. Според археолозите, тези 
колиета са се произвеждали в пещерата. 

Списъкът от геотопи включва и някои 
забележителни за площта върхове: 
Миджур (2168 m) най-високия връх в 
Западна Стара планина, Ведерник (1124 m) 
най-високия връх в южния скален венец и 
Венеца (903 m) най-високия връх в 
северния Белоградчишки венец. Тук 
попадат и двата най-големи карстови 
извора - Врелото и Толовишко врело. 

Геотопи с историческа стойност за 
българската геология 

Два геотопа с историческа стойност за 
българската геология са посветени на 
първия изследовател на района, 
австрийския професор Франц Тула. Той 
определя първите български фосили – 
карбонска мегафлора от старата мина 
Зелениград и триаска фауна от 
разкритието по стария път за Видин. 
Древните останки от златодобив (рупи) са 
често срещани в СЗ България, защото 
всички реки, извиращи от Западния Балкан 
към Дунав са златоносни. Геотопът на 
Стакевска река до Фалков мост включва 
рупи от римската епоха.  



В. Геоконсервация 

1. Настоящ или потенциален риск в 
предлагания Геопарк  

В предлагания Геопарк не съществува 
сериозен настоящ или потенциален риск. 
Районът е абсолютно лишен от 
промишлени обекти, които могат да 
замърсят околната среда. По отношение 
на използването на земята, не са налице 
важни градски центрове в околната 
територия, така че тя се използва само за 
земеделски цели в СИ част и за горско 
стопанство в ЮЗ част на площта. Повечето 
от южната част на Геопарка принадлежи 
на горския фонд. От основен туристически 
интерес са Белоградчишката крепост и 
пещерата Магура. Всеки от тези обекти се 
посещава от около 50 000 туристи 
годишно. Туризмът се реализира под 
формата на екотуризъм, природен туризъм 
и селски туризъм с ниско въздействие 
върху околната среда.  

Като източник на замърсяване могат да 
бъдат идентифицирани две кариери: за 
габро-диабази край с. Ошане, за варовик 
край с. Гранитово, и дейности, свързани с 
традиционното животновъдство - говеда, 
овце, свине, което в момента е ограничено 
предимно до личните стопанства. 
Природните и географски фактори 
предполагат добри условия за 
самоочистване на въздуха. Благоприятен 
ефект в тази посока има много високият 
процент естествена горска растителност в 
южната част на района на Геопарка и 
ориентацията на основните хълмове и 
планински била спрямо преобладаващите 
северозападни ветрове. 

Някои геотопи в Романтичната долина 
може да страдат от туристическото 
влияние, но в рамките на природна 
забележителност "Белоградчишки скали" 
са предприети мерки за защита. Въпреки 
наличните данни за древен златодобив, 
промиването на злато не се практикува. 
Събирането на фосили също не е развито, 
въпреки фосилоносните нива в Юрата. 
Вероятност от бъдещ риск за Геопарка 
може да се очаква след изграждането на 
магистрала Е 79 към Дунав мост 2, Видин.  

От друга страна наличието на моста и 
обновяването на международен път Е 79 
ще подобри достъпа до Геопарка.  

2. Настоящ статут на защита на 
геотопите в предлагания Геопарк 

Настоящият статут на повечето геотопи с 
естетическа стойност е на природни 
феномени в рамките на природна 
забележителност "Белоградчишки скали" 
на площ от 598,7 ха (фиг. В.2.1), защитена 
с Наредба № 601 / 01.07.1987 г. на 
Комитета по опазване на околната среда: 
"Въз основа на чл. 18 и 22 от Закона за 
опазване на природата, за да се запазят 
уникалните геоморфоложки образувания, 
както и местообитания на редки и 
застрашени животински и растителни 
видове, на територията на природна 
забележителност "Белоградчишки скали" 
в землището на гр. Белоградчик, област 
Видин". Тази защитена територия е в 
индикативния списък на ЮНЕСКО. 

В Проекта за създаване на Регистър и 
кадастър на геоложките феномени в 
България, Тронков и Синьовски (2003) 
предлагат разширение на площта на 
запад, включваща "Сбеговете”: "Като се 
има предвид международното значение на 
геоложкия феномен "Белоградчишки 
скали" и перспективите за бъдещо 
развитие на туризма в страната, в 
настоящия проект се предлага 
разширяване на защитената територия 
на запад с 84,4 ха - площта на отдел 276 
от горския фонд”. 

Повечето геопътеки при Белоградчик 
са в защитената зона (фиг. В.2.1, В.2.2), 
която бе неуспешната кандидатура за ЕМГ 
през 2010. Тя включва морфоложките 
форми в триаските пясъчници, но много от 
прекрасните червени скали са извън нея, 
като природната забележителност Боров 
камък, Заповед № 1187/19.04.1976 г. на 
Министерството на горите и опазване на 
околната среда: "Скално образувание 
Боров камък - пясъчник с 15 черборови 
дървета в местността със същото име 
в района на с. Боровица”.  
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Биосферен резерват Чупрене е един от 
най-големите в България. Той е обявен за 
природен резерват с площ 1439 ха със 
Заповед No.358/02.09.1973 на Комитета за 
опазване на околната среда. През 1977 г. 
той е включен в списъка на биосферните 
резервати "Човек и биосфера". На 
територията на община Чупрене са 
разработени 10 екопътеки, чиито крайни 
точки са красиви пейзажи, интересни 
геоложки образувания или местообитания 
на редки и застрашени видове (фиг. В.2.3, 
В.2.4). За да се гарантира защитата на 
биологичното разнообразие на 
територията са разработени елементи от 
Националната екологична мрежа Натура 
2000. Обхватът на анализираната 

територия включва части от следните 
защитени зони по Натура 2000: 

• Защитена зона Западна Стара планина - 
BG0001040 за опазване местообитанията 
на букови гори, дъбови гори (Oak), 
полуестествени сухи тревни и храстови 
съобщества върху варовиков терен и др.; 

• Защитена зона Макреш - BG0000521 за 
опазване местообитанията на 
балканските-панонски дъбови гори и др.; 

• Защитена зона Западна Стара планина - 
BG0002002 за защита на птиците 
(включително кълвач, белоопашат 
мишелов, белошипа ветрушка, бухал, бял 
щъркел, планинска кокошка). 

 

Фигура C.2.1. Карта на защитената местност "Белоградчишки скали": 1 - граници на горски 
територии; 2 - граници на горския фонд; 3 - път; 4 - черен път; 5 – речна мрежа; 6 - номер и 
площ на горски отдел; 7 – номер на отдел от от поземления фонд; 8 – населено място; 9 - 
кота; 10 - а) чешма, б) извор; 11 - вековни дървета; 12 - а) защитена територия, б) зона, 
предложена за защита в Регистъра и кадастъра на геоложките феномени в България 



НАТУРА 2000 предпазва широк 
диапазон от местообитания (субалпийски 
букови гори, планински гори, скални 
местообитания - карбонатни скали и 
континентални пещери, сухи тревни 
съобщества, ливади, мизийски 
андропогинидни степи ...). Всяко място се 
управлява с мерки за поддържане и 
възстановяване на местообитания на 
благоприятен консервационен статус, като 
се вземат предвид икономическите и 
социалните изисквания. Това предполага 
съгласувано управление на обектите с 
участието на учени и сдружения, както и 
собствениците на земи и местните власти. 
По скалите се размножават скален орел 
(Aquila chrysaetos), ветрушка (Falco 
naumanni) и сокол скитник (Falco 
peregrinus). Споделянето на информация е 
начин за практикуващите на открито да 
извършват дейността си, без опасност за 
гнездене на скалните птици. 

3. Данни за управлението и 
поддържането на тези места  

Повечето от обектите с естетическа 
стойност са на територията на защитената 
зона на природна забележителност 
Белоградчишки скали. Това са здрави 
скални зъбери, които не се нуждаят от 
специални мерки за защита. Тези 
естествени скални скулптури се оформят 
от ерозията повече от 35 милиона години 
(от Еоцена насам).  

 
 
Фигура В.3.1. Панорама на Белоградчишките 
скали – литография върху рисунка на 
Сьомбати (1875) публикувана от Toula (1877) 

Най-честият проблем при тези ерозионни 
образувания е балансираното 
съотношение между растителността и 
експонирането на скалните монументи.  

 

През миналия век голяма част от 
защитената територия е покрита с гори. 
Стандартните мерки, предвидени в Закона 
за защитените територии в България се 
прилагат и в защитена местност 
"Белоградчишки скали". Съгласно 
Наредбата за защита са забранени 
следните дейности: 

 изграждане, експлоатация на кариери и 
други дейности, които променят 
естествения облик на местността или 
нейното водно дрениране; 

 паша на животни; 

 лов; 

 повреждане или изкореняване 
растения, събиране на билки; 

 палене на огън и опожаряване на 
растителност; 

 сечене, с изключение на отглеждани и 
санитарни сечи; 

 обучение по планинско катерене и 
организирани планински дейности. 
В областта на природната 
забележителност е разрешено: 

 провеждане на отгледни и санитарни 
сечи извън периода на гнездене (1 март - 
15 август); 

 залесяване с дървесни видове, 
характерни за района; 

 изграждане на алеи, погледни места, и 
т.н., за излагане на геотопите и развитие 
на познавателния туризъм в съответствие 
с предварително определен проект. 
 

 
 

Фигура В.3.2. Римската крепост “Калето” 

(горе) и входът към средновековната 
крепост – акварел на Феликс Каниц (1873) 
съхраняван в Българската академия на 
науките 
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В условията на споменатите геоложки 
фактори, силите на ерозията са 
завършили последния, решаващ акт, 
създавайки огромния лабиринт на 
Белоградчишките скали. Те отразяват 
добре запазен древен топографски релеф, 
устойчив на последните климатични 
фактори и ерозионни процеси. Достатъчно 
е да се сравни панорамата видна от 
центъра на Белоградчик в момента, със 
същата от графиката на Сьомбати през 
1875 г., публикувана от Toula (1877) (фиг. 
В.3.1), или с великолепната цветна 
картина на "Калето" над Белоградчик от 
Феликс Каниц (фиг. В.3.2), за да се 
разбере, че няма видима промяна в 
скалните монументи в през този период.  

Промените на ландшафта в 
документираното историческо минало, 
случващи се и сега, са свързани изцяло с 
бързия и неконтролиран растеж на горите, 
който сега е в състояние да закрие голяма 
част от скалите. Богатите впечатления в 
прекрасното описание на Бланки са 
вдъхновени от едно-единствено пътуване 
през долината южно от Белоградчик. 
Горската растителност тогава е 
представена само от "букети от дървета" 
(“bouquets de bois”) и авторът е могъл да 
наблюдава много скални фигури, които 
сега са покрити от гъста и висока гора.  

Санитарните сечи посочени в 
заповедта за защита, никога не са се 
случвали. Със създаването на Геопарка 
тези проблеми ще бъдат решени в тясно 
взаимодействие с Държавните 
лесничейства в Белоградчик и Чупрене. 

Мерките за управление, свързани с не-
геоложките обекти (исторически, 
археологически и културни) са включени в 
плановете за развитие на общините. 
Засега има няколко туристически пътеки, 
разработени като геопътеки по време на 
проекта на Фонд Научни изследвания: № 1 
Белоградчишките скали в Романтичната 
долина, № 2 Планиница, № 3 Сбеговете, 
№ 4 Ведерник, № 5 пещера Лепеница, № 6 
пещера Козарника и № 7 Биосферен 
резерват Чупрене. Те са маркирани с 
информационни табели с информация за 

биоразнообразието и геоложките 
феномени (фиг. В.3.3). 

 

Фигура В.3.3. Туристическите пътеки са 
маркирани с информационни табла с данни за 
биоразнообразието и геоложките феномени 
(Геопътека No 5) 

 

Фигура В.3.4. Геопътеките се поддържат по 
европейските структурни фондове и 
националните оперативни програми 

 

Фигура В.3.5. Туристическо табло с 
маршрути за планинско колоездене 
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Наличните геопътеки се поддържат от 
общините по европейските структурни 
фондове и програмите за регионално 
развитие (фиг. В.3.4) като Оперативна 
програма "Регионално развитие" и 
Оперативна програма "Околна среда". Има 
няколко маршрути за планинско 
колоездене, добре маркирани с указателни 
табели и разгласи от туристически 
информационни табла (фиг. В.3.5).  
 

4. Списък и описание на 
негеоложките обекти и как те се 
вписват в предлагания геопарк  

Перлата на Геопарка е негеоложки 
обект, но тясно свързан с червените скали. 
Това е Белоградчишката крепост и 
римското кале на върха на скалите край 
град Белоградчик, посещавано от хиляди 
туристи. Има и много други обекти с 
историческа и археологическа стойност. 
Най-добре проучените са включени в 
списъка с геотопи. 

Магурата и Козарника са пещери, 
отнесени към класа на геоморфоложките 
образувания. Въпреки това, те са с 
континентално значение от гледна точка 
на тяхната археологическа стойност. Ето 
защо ние ги поставяме и в списъка на 
негеоложките геотопи. По-долу е дадено 
кратко описание на други негеоложки 
обекти, въз основа на списъка от Табл. Б.3. 

61. Белоградчишката крепост с римското 
укрепление "Калето" е най-зрелищното и 
най-посещаваното място в Геопарк 
Белоградчишки скали. Тя е с особено 
висока естетическа, историческа и 
културна стойност, привличайки десетки 
хиляди посетители годишно. Калето заема 
най-високата и естествено недостъпна 
част на скалите. Това е антична римска 
крепост, построена с червени пясъчници 
на Белоградчишката свита през 3 в. след 
н. е. Стените й са изградени от близките 
юрски пясъчници на Крещенишкия и 
Орешецкия член на Кичерската свита (в 
бяло и жълто). През шести век император 
Юстиниан I решава да укрепи крепостта, 
но тя е била унищожена от варварите. 

 
 
След създаването на новата българска 
държава през 681 г. крепостта е 
реставрирана. По-късно тя е била 
използвана от български, византийски, 
унгарски и турски гарнизони. Последното 
обновление, направено от италиански и 
френски фортификатори, датира от 
началото на 19-ти век.  
62. Латинското кале е геотоп с историческа 
стойност. Тук са запазени римски военни 
изкопи, изсечени в червените пясъчници и 
допълнителни подпорни стени, построени 
със същите камъни. Тя е част от добре 
организирана система от укрепени 
пунктове за сигнализация, когато минават 
кервани със злато. 

 

63. Латинското кале Извос е друго 
укрепление, разположено на естествено 
недостъпна скала край с. Извос, на 5 кm 
южно от първата. От него има добра 
видимост към Латинското кале при 
Белоградчишката крепост. Открити са 
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следи от антични укрепления и римска 
керамика. 
64. Латинското кале Гранитово е римско 
укрепление около кота 512,1 Градище сред 
варовиците на Западнобалканската 
карбонатна група. На това място е 
запазена римска керамика и варовикови 
плочи отпред за предпазване от 
вражеските стрели. 

 

65. Антична спирка „Анище” е комплекс от 
руини включващ централна сграда с 
представителна апсидална форма 
заобиколена от шест допълнителни 
съоръжения и бански комплекс.  
 

 
 

Това е добре изучен обект включително и с 
нанофосилни изследвания на варта от 
мазилката, чрез които е определена 
раннокредна възраст на източника на 
материал, локализиран в околностите на с. 
Салаш, където се разкрива кредната част 
на Западнобалканската карбонатна група. 
Като градивни камъни за стените са 
използвани речни валуни главно от 
юрските варовици на Западнобалканската 
карбонатна група и горнокарбонски 
вулкански скали от Раяновската свита. 
66. Средновековната църква „Св. Троица” 
при с. Боровица е построена през 1864 г., с 
градивни елементи от червените 
пясъчници на Белоградчишката свита, 
поради което е известна като “Червената 
църква”. Тя е обявена за паметник на 
културата, разположен в живописните 
околности на Боров камък. В момента е в 
процес на възстановяване и обновяване.  
 

 
 
67. Средновековната джамия „Хаджи 
Хюсеин” се намира до пътя за 
Белоградчишката крепост. Тя не работи от 
много дълго време, тъй като в района няма 
мюсюлмани, но е обявена за недвижимо 
културно наследство. Построена е през 
1751 г. от бели и жълти блокове, като тези 
на Белоградчишката крепост. Те са от 
средноюрските пясъчници на 
Крещенишкия и Орешецкия член на 
Кичерската свита. Тъй като в района не бе 
установено стара кариера за тези камъни, 
предполага се, че за строителни цели са 
разбивани огромните блокове от 
пясъчници по южния склон на 
Белоградчишкия венец СИ от града. 
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68. Рациария е археологически обект край 
с. Арчар на р. Дунав, включително останки 
от късния римски и ранновизантийски град 
Рациария. През 1986 г. в развалините на 
жилищна сграда, българо-италиански екип 
от археолози открива съкровище от златни 
накити - четири пръстена, игла за коса, 
чифт обеци с тюркоаз и перли, гривни, 
колиета и две огърлици и четири лъжици, 
една от които е счупена на няколко части.  
 

 
 
Рациария е бил гъсто населен и богат 
град, разрушен по време на Великото 
преселение, започващо с нашествието на 
хуните. В една от многото си кампании 
срещу Византия - в 442 г., те прекосили 
Дунава, изгорили града (включително 
сградата, в която се намира съкровището) 
и избили по-голямата част от населението.  
69. Историческият музей в гр. Белоградчик 
се намира в "Пановата къща", недвижимо 
културно наследство, виден представител 
на Предбалканската възрожденска 
архитектура, построена през 1810 г. Тя е 
на два етажа, със стени, облицовани с 
дъски, две веранди с каменен първи и 

еркерно издаден втори етаж. Тук са 
изложени инструменти от 18-19 век: рало, 
шинник, харман, ролки за вършитба. Има и 
оръжия от 19-ти век, икони и две графики 
на Белоградчишките скали на австро-
унгарския пътешественик Феликс Каниц от 
1873 г. Отделено е внимание на 
животновъдството като основен поминък 
на района, отглеждането на лозя, памук и 
други култури, и развитието на занаятите: 
железарство, златарство, абаджийство, 
грънчарство, терзийство. Красота и блясък 
излъчват изложените в "Златната стая" 
женски накити от втората половина на 18-
ти век: булчинска корона, обеци, гривни, 
катарами и челник, даряващи гостите с 
много блясък, чар и звън. 
 

 
 
70. Природонаучният музей в Белоградчик 
съдържа над 3000 експоната от животни и 
растения.  
 

 
 
От тях 39 са представители на 
европейските и световните защитени 
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видове, включени в Бернската конвенция, 
и 128 експоната (флора и фауна) са със 
статут на застрашени съгласно Закона за 
биологичното разнообразие в България. 

71. Геоложкият музей в новопостроения до 
Белоградчишката крепост в гр. 
Белоградчик Посетителски център по 
Оперативна програма „Регионално 
развитие”, е сградата в която ще бъде 
експонирана колекцията от геоложки 
образци събрани от студенти от МГУ „Св. 
Иван Рилски” по време на току-що 
завършилия Проект 02-72 (Синьовски, 
2014). 
 

 
 
72. Астрономическата обсерватория се 
намира до Латинското кале, недалеч от 

Белоградчишката крепост. Тя е отворена 
за посетители, но засега не се използва по 
подходящ начин за туристически цели. 
Астрономическата обсерватория на 
"Института по астрономия" на Българската 
академия на науките разполага с три 
телескопа, компютър за обработка и 
съхранение на данните за 
електрофотометрични наблюдения. Те 
работят с две устройства - CCD-камера и 
електрофотометрично устройство за 
броене на фотони.  
 

 

Извършват се наблюдения на Луната, 
пръстена на Сатурн, спътниците на 
Юпитер, сърпа на Венера, комети, звезди, 
звездни купове и галактики. 
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Г. Икономическа активност & бизнес план 
(вкл. детайлна финансова информация)  

1. Икономическа активност в 

предлагания Геопарк 

Икономически областта попада в 
Северозападен регион (СЗР), включващ 
три области: Видин, Монтана и Враца. 
Северозападният регион на ниво 2 има 
най-ниския принос към националния БВП в 
България и е далеч под показателите за 
другите региони в ЕС. Той е слабо развит в 
много аспекти, поради комплексни 
фактори. За намаляване на различията 
между регионите на национално равнище 
се прилагат политики за интегрирани 
териториално насочени инвестиции и 
специални ресурси към подобряване на 
състоянието на района.  

Четирите общини, включени в Геопарка 
принадлежат на област Видин. БВП на 
глава от населението за областта е на 
последно място в СЗР, през 2011 г. 
стойността на този параметър е 2340 €. 
Специфично за района е съотношението 
промишленост/селско стопанство. За 
същата година то е 12% към 33% (29% към 
5% за страната). Данните са показателни 
за много слабо развита промишленост и 
явен превес на селското стопанство.  

Основните дейности в икономиката на 
района на Геопарка са производство, 
търговия и селско стопанство.  

Община Белоградчик обхваща 411 km2. 
Тя поддържа 239 малки предприятия в 
нефинансовия сектор, 104 от които са в 
областта на търговията и 24 в селското 
стопанство, като броят им се е увеличил в 
сравнение с предходните три години. 
Доколкото общината е планинска, една от 
основните дейности е дърводобивът. В 
града има Държавно лесничейство, в което 
работят над 40 души. То се грижи за 
обектите в природна забележителност 
"Белоградчишки скали". В хотелиерството 
работят 35 фирми. Предвид туристическия 

потенциал на общината, наличната база е 
от съществено значение за привличане на 
туристи: има един хотел **** (фиг. Г.1.1) и 
много малки хотели и къщи за гости. 
Равнището на безработица през 2011 г. е 
26%, при средно 10,4% за страната. 
Високата безработица е характерна за 
цялата област, поради ниското 
образование и квалификация на 
населението, липсата на работни места и 
цялостната стагнация на икономиката. 

 

Фигура Г.1.1. Четиризвездният хотел 
„Скалите” в гр. Белоградчик 

Община Димово има 402 km2. Тя е 
селски район силно зависим от 
земеделието и животновъдството, като 
източник на заетост и доходи. 
Подходящите климатични условия и 
плодородните почви стимулират 
производството на хляб и фуражи, 
лозарство, плодове, зеленчуци, овце и 
говеда. Основните предприятия са 
фабриките за производство на помпи и 
метални продукти, за облекла и втората по 
големина мелница в областта в с. Арчар. 
Средният бизнес се ограничава във 
фермерство или селско стопанство, 
характеризиращи се с производството на 
екологично чисти продукти, които се 
реализират не само на местния пазар, но и 
извън общината. Има 108 еднолични 
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дружества със смесена дейност - главно 
търговия и ресторанти, както и три 
потребителни кооперации в упадък. 
Малките фирми са ангажирани предимно в 
търговията и услугите.  

Община Чупрене обхваща 327 km2. 
Това е планински район с над 50% гора. 
Главните дейности са дървопреработване, 
хранително-вкусова промишленост и 
електропроизводство. В общинския център 
има Държавно лесничейство с над 30 
служители. Най-голям дял в местната 
икономика има с. Горни Лом, където са 
разположени четири ВЕЦ. Безработицата е 
около 22%. На територията на община 
Чупрене е природен резерват "Чупрене", с 
площ 1439 ха. Другите забележителности 
са: "Бекинска шобърка" с. Чупрене, 
"Реплянска глама" с. Репляна, "Бела 
стена" с. Долни Лом, вр. Миджур (2168 m), 
вр. Три Уши (1567 m), пещери "Лява суха 
пещера" и "Права суха пещера", с. Долни 
Лом. В общината има 10 екопътеки, 
предназначени за екотуризъм (фиг. Г.2.3, 
Г.2.4). Ловен туризъм се практикува в 
рамките на Дивечовъдно стопанство 
"Миджур", разположено на 19 500 ха по 
склоновете на Западния Балкан. 
Единственото държавно предприятие е 
Държавно лесничейство Чупрене, чиято 
основна дейност е дървосекачество и 
управление на горите. В общината 
функционират 9 кооперации и 24 
еднолични дружества в областта на 
търговията. 

Община Ружинци обхваща 233 km2. 
Това е селски район със слабо развита 
местна икономика. Като цяло, основните 
икономически показатели са малка част от 
тези за региона и страната. Структурата на 
икономиката се определя от земеделие, 
животновъдство, търговия, горско 
стопанство и дървообработване. Повечето 
от фирмите на територията на общината 
са малки и ориентирани предимно към 
търговията. Има 65-малки предприятия в 
нефинансовия сектор, като 42 от тях са в 
областта на търговията. Земеделските 
фирми се занимават с растениевъдство и 
животновъдство.  

2. Съществуващи и планирани 

условия в предлагания Геопарк 

(гео-образование, геотуризъм, 

туристическа инфраструктура и др.)  

Съществуващи условия 

Туристически условия съществуват при 
Белоградчишките скали, Магурата и 
биосферен резерват Чупрене. Досега 
всички дейности, насочени към 
туристическите атракции и подобряването 
на местната инфраструктура се извършват 
в рамките на проекти на общинско ниво. 
Например новият посетителски център в 
Белоградчик е изграден по програмата на 
Европейския фонд за регионално развитие 
и оперативната програма за регионално 
развитие на стойност 1,5 млн €. 
Екопътеките са разработени в рамките на 
европейските структурни фондове и 
националните оперативни програми (фиг. 
В.3.3-В.3.5). Някои от тях са описани като 
геопътеки по Проект 02-72 (Синьовски, 
2014). Повечето хотели са в гр. 
Белоградчик, вкл. един четиризвезден и 
много малки хотели и къщи за гости (фиг. 
Г.1.1). В района на Белоградчик са 
разработени 7 екопътеки свързани с 
Белоградчишките скали (фиг. Г.2.1, D.2.2). 

Геопътека 1 включва главно геотопи с 
естетическа стойност в Романтичната 
долина (геотопи 4,6,8,10-13, 16, 20, 21, 23), 
типовия разрез на Белоградчшката свита, 
описан за целите на на Геопарка (Тронков, 
Синьовски, 2014) и на Венешкия член 
(геотопи 35, 36), Скалния венец (52) и 
негеоложки обекти (69, 70). 

Геопътека 2 включва разкрития на най-
горната пачка на Белоградчшката свита, 
границата със Сливовнишката свита, 
трансгресивната граница Тошковдолска 
свита - Крещенишки член в типовия разрез 
(34) и Могилска свита (Среден Триас). 

Геопътека 3 е едно вълнуващо 
пътуване към неизвестната част на 
Белоградчишките скали, което започва от 
Белоградчишката крепост (61) Латинското 
кале (62), астрономическата обсерватория 
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(72) и завършва в точката, от която се 
открива уникален ландшафт на Сбеговете.  

  Име Маршрут Дълж. 
km 

1. Белоградчиш 
ки скали 

Белоградчик 
център–Романтич 
на долина–Венеца 
(TВ-кула) 

5.5 

2. Планиница 
Белоградчик–
Чачин камък–
Планиница и обр. 

9 

3. Сбеговете 
Белоградчишка 
крепост–Редута–
Сбеговете и обр. 

9 

4. Ведерник 

Белоградчишка 

крепост–Редута–
Сбеговете–
Ведерник и обр. 

17 

5. Пещера 
Лепеница 

Белоградчик 
център-Природен 
музей–пещ. 

Лепеница и обр. 

6 

6. Пещера 

Козарника 

Църква “Св. Георги 
Победоносец”-
стария път за 

Видин-шосето за 
Орешец–
Козарника и обр. 

12 

7. Биорезерват 

Чупрене 

Стакевци-Бела 

вода-Биорезерват 
Чупрене и обр. 

10 

Фигура Г.2.1. Списък на геопътеките в 
Белоградчишкия район 

 

Фигура Г.2.2. Карта на геопътеките в 
Белоградчишкия район 

Фигура D.2.3. Списък на геопътеките в 
района на Чупрене 

 

Фигура Г.2.4. Карта на геопътеките в 
района на Чупрене  

  Име Маршрут Дълж. 
km 

1. Мартинов 
камък 

Чупрене-

Манастирска-
Фунията-Ведерник 

3.5 

2. Бекинска 
шобърка 

Чупрене-

Манастирска-Цурина– 
Бекинска шобърка 

4 

3. Витошко 
лале 

Чупрене–Бела вода-
Окуке-Бекинска 

шобърка 
4 

4. Дом на 
овчаря 

Чупрене–Младежки 
дом-Поповица-Дом на 

овчаря 
11 

5. Вр. 

Миджур 

Горни Лом-Мандра-

Джурджин креш-Кози 

гръб-Миджур 

15 

6. Жълта 
тинтява 

Горни Лом–Летен 
курорт-Преслап 5 

7. Сръбска 
рамонда 

Върбово-Моста-
Венеца 0,5 

8. Пеперуда 
apollo 

Върбово-Извора-
Преслап 4 

9. 

Скален 
орел–

Римски 
пост 

Репляна-Добро утро-
Глама-Болван 4 

10. Темната 

дупка 

Търговище-Темната 
дупка–Римския път-

Болван 

5 
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Геопътека 4 е продължение на първата до 
най-високия връх в Предбалканската част 
на Геопарка - Ведерник (1124 m) (Геотоп 
51). 

Геопътека 5 започва от една от 
първите туристически точки "Мислен 
камък" с прекрасна гледка към 
Белоградчишките скали, преминава през 
Природонаучния музей (негеоложки геотоп 
70) и завършва при Лепеница (Геотоп 55). 

Геопътека 6 е разработена специално 
за Геопарка по време на Проект 02-72 
(Синьовски, 2014). Тя започва от църквата 
"Св Георги Победоносец" на стария път за 
Видин и завършва при пещера Козарника 
(Геотоп 54). Този маршрут включва 
разкритието на Франц Тула - геотоп с 
историческа стойност за българската 
геология (Геотоп 58) и разкрития на 
Бабинската (Среден Триас) и Кичерската 
свита (Средна Юра) с типовия разрез на 
нейния Орешецки член (Геотоп 32). 

Геопътека 7 е посветена на 
биоразнообразието на биосферен 
резерват Чупрене, но минава през 
интересни разкрития на високомета-
морфния Стакевски масив, предмет на 
бъдещия план за развитие на Геопарка. 

На територията на община Чупрене са 
разработени 10 екопътеки, чиито крайни 
точки са красиви пейзажи, интересни 
геоложки образувания или местообитания 
на редки и застрашени видове (фиг. Г.2.3-
Г.2.4). Тези пътеки са в метаморфни 
терени с много разкрития на най-старите 
скали в района: Копиловски метагабра, 
Mонастирски ултрабазити и Рупски 
пилоулави (Неопротерозой). Те подлежат 
на разработване като геопътеки в бъдещия 
план за управление на Геопарка. 

Повечето от туристическите атракции 
са свързани с обекти с историческа и 
културна стойност. Това са най-
посещаваните места в района - 
Белоградчишката крепост (~50 000 
посетители годишно) и Пещера Магура 
(~30 000 посетители годишно). Последното 
улеснение за гостите на Белоградчишката 
крепост е новото автовлакче между 

центъра на града и крепостта (фиг. Г.2.5). 
То ограничава притока на автомобили до 
крепостта и улеснява достъпа до нея. 

Най-новата придобивка на Геопарка е 
новопостроеният посетителски център до 
Белоградчишката крепост (фиг. Г.2.6), 
реализирана в рамките на проект на 
общината по Европейския фонд за 
регионално развитие и Оперативна 
програма за регионално развитие.  

 

Фигура Г.2.5. Новият туристически 
автовлак от центъра на Белоградчик до 
средновековната крепост 

В тази сграда ще бъде новият Геоложки 
музей на Геопарка, който ще бъде 
аранжиран с образци, събрани по 
тригодишния Проект 02-72 на Национален 
фонд Научни изследвания от студенти и 
преподаватели на МГУ “Св. Иван Рилски”. 

 

Фигура Г.2.6. Новопостроеният 

посетителски център ще бъде новият 

Геоложки музей на Геопарка 
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Пещера Магура (Геотоп 53) е друг обект, 
разработен за целите на туризма. Тя е 
добре позната в България и се посещава 
ежегодно от хиляди туристи. Освен с 
атрактивните си пещерни образувания и 
прочутите палеолитни рисунки, Магурата 
привлича посетители и с естественото 
пенливо вино "Магура", отлежаващо в 
нейните дълбини, и други вина и ракии от 
същата марка.  

Планирани дейности 

Бъдещите дейности ще бъдат 
финансирани от проекти на СРСЗ по 
Оперативна програма Регионално 
развитие, приоритетна ос 3 "Устойчиво 
развитие на туризма", програма за 
развитие на селските райони (2014-2020), 
приоритетен сегмент "Осигуряване на 
устойчиво управление на природните 
ресурси", Национален фонд НИ и др. 

Сред най-спешните задачи пред 
Геопарка са поставяне на информационни 
табла в геотопите с нова информация за 
значението, геоложката позиция, генезиса 
и възрастта на геоложките явления и 
аранжиране на колекциите в Геоложкия 
музей в новата сграда на посетителския 
център до Белоградчишката крепост. 

Много важни са и дейностите за 
подобряване на съществуващите геотопи и 
научни изследвания на нови геотопи в 
разширената площ на Геопарка. Много 
нови геотопи с научна стойност могат да 
бъдат разработени в южните и северните 
части на Геопарка в неопротерозойските, 
долнопалеозойските, терциерните и 
кватернерните наслаги. 

 

Фигура Г.2.7. Скица на ъгловото несъгласие 
между карбонските и триаските пластове на 
входа на Старата въглищна мина 
Зелениград, по Toula (1877) 

Предвидени са строителни дейности, 
за някои геотопи, напр. разкривка на 
впечатляващото ъглово несъгласие между 
Карбон и Долен Триас при Геотоп 69 по 
скицата на Toula (1877) (фиг. Г.2.7.); 
разкривка на границите на единиците в 
стратотипите, описани като геотопи с 
научна стойност (Геотопи 26-36), и 
изграждане на път до разкритието на 
иридиевия слой на границата 
Креда/Терциер (Геотоп 28), който се 
намира на 2 km от шосето за с. Кладоруб.  

Фигура Г.2.8. Атрактивните приложения за 
мобилни телефони са задължителни за 
привличане на туристите 

Създаването на нов сайт също е сред 
приоритетите на Геопарка. Сайтът на 
интернет страницата на Минно-геоложкия 
университет "Св Иван Рилски” 
(www.mgu.bg/geopark-belogradchishki-skali/) 
е резултат от Проект 02-72 на български 
език. Популяризирането на Геопарка 
изисква онлайн цялата нова информация. 
Ще бъдат разработени и атрактивни 
приложения за мобилни телефони с базата 
данни за геотопите (фиг. Г.2.8). 

3. Анализ на геотуристическия 

потенциал на предлагания Геопарк 

Геотуристическият потенциал на Геопарка 
е признат с провеждането на много 
национални и международни прояви, 
посветени на геоложкото наследство на 
регионално и европейско ниво.  

http://www.mgu.bg/geopark-belogradchishki-skali/
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Първото международно събитие в 
Белоградчик е субрегионалната среща от 
6-12 май 1995, посветена на защитата и 
опазването на геоложкото наследство в 
ЮИ Европа, организирана с финансовата 
подкрепа на ЮНЕСКО, Европейската 
асоциация за опазване на геоложкото 
наследство (ProGEO) и активното участие 
на учени и институти за защита на 
природата от всички балкански страни 
(Загорчев, 1996). Тя бе подкрепена от 
всички български геоложки институции, 
БАН и Националния музей "Земята и 
хората". Това важно за Балканите събитие 
завършва с подписването на Резолюция за 
подкрепа на усилията към по-пълна 
интеграция на защитата на геоложките и 
геоморфоложки обекти в националното и 
европейското законодателство. Приета е 
Съвместна декларация, подписана в 
Банско (Банско, 1996) основана на 
принципите на Международната 
декларация за правата на паметта на 
Земята (Декларацията от Дине) и на 
Конвенцията за опазване на културното и 
природно наследство. Всички материали 
от конференцията са публикувани в 
специално издание на Geologica Balcanica, 
том 1, 2 (1996). Следващото събитие, 
проведено в Белоградчик е Срещата на 
Европейската асоциация за опазването на 
геоложкото наследство ProGEO'1998. 
Избрани статии посветени на геоложкото 
наследство на Европа са публикувани в 
специално издание "Геоложкото 
наследство на Европа" на Geologica 
Balcanica (1998). Тук за пръв път е обявена 
новата инициатива на ЮНЕСКО 
„Геопаркове” (Patzak & Eder, 1998).  

През 2009 Белоградчик участва в 
кампанията за Седемте нови природни 
чудеса на света, която привлече много 
хора от страната и региона. Кулминацията 
на празника на града 29 юни 2009 г. 
доведе централните медии в Белоградчик. 
Това даде импулс на местния бизнес и 
надежда на местните хора. 

Следващият пик бе през 2012 г., когато 
Белоградчишките скали спечелиха 
националния вот за "Чудесата на 
България" и се превърна в символ на 

материалното наследство на България 
сред емблематични места на 
историческото наследство като Рилския 
манастир с над 1.0 млн. посетители 
годишно, средновековната българска 
столица Царевец - 340 000 и др. 

Тези примери демонстрират голямото 
духовно влияние и очарование на 
Белоградчишките скали върху човешките 
възприятия, обобщени през вековете от 
много пътници, поети и художници - от 
ентусиазираните думи на Бланки през 1843 
г. (виж Б.4) до последния вот. Въпреки 
това, историческите оценки на известни 
личности, цялото внимание на ProGEO в 
зората на инициативата за геопаркове и 
категоричния вот на българите за 
Белоградчишките скали като нов 
национален символ, се основават изцяло 
на тяхното естетическо въздействие. До 
разработването на Проект 02-72 
(Синьовски, 2014), никой не отчита 
научната стойност на района. Този проект 
компилира забележителна база данни за 
много обекти с континентална и глобална 
стойност. Геотопи като иридиевия слой на 
границата Креда/Терциер, известните 
фациеси бунтзандщайн, ammonitico rosso, 
ургон, куш-руж, протерозойския офиолитов 
комплекс, цялата гама от магмени, 
вулкански, седиментни и метаморфни 
скали от всички Фанерозойски системи, 
правят предложения Геопарк един 
естествен геоложки музей. След 
внимателна интерпретация и адаптиране 
на научната информация на популярен 
език, това забележително георазнообразие 
може да се използва за целите на 
геотуризма заедно с известните 
забележителности и ландшафти. 
Уникалното георазнообразие с научна 
стойност е чудесна предпоставка за 
разработване на световен стандарт за 
научно геоложко наследство на Геопарк.  

4. Преглед и политики за устойчиво 
развитие  

Геотуризъм и икономика 

Изхождайки от наличите общински ресурси 
туризмът в района има големи 
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перспективи, което го прави един от 
приоритетните сектори на местната 
икономика. Туристическите ресурси 
включват природни и исторически 
паметници. Природните забележителности 
са предимно на територията на 
Белоградчик и Чупрене: прочутите 
Белоградчишки скали, пещерата Магура и 
биосферния резерват Чупрене с добре 
развити туристически еко- и геопътеки (виж 
Г.2). Белоградчишката крепост се 
посещава от около 50 000 туристи 
годишно. Повечето от тях посещават и 
Магурата (около 30 000), която се намира 
на 18 км северно от Белоградчик. 
Туристите предпочитат Белоградчик, 
защото има много хотели, но някои от тях 
остават в къщи за гости, хотели или 
училища в други населени места. 
Например, вторият най-голям хотел в 
Геопарка се намира в историческата 
местност Фалковец в община Ружинци. 
Най-забележителното културно събитие в 
областта е традиционният годишен 
българо-сръбски събор на границата 
между селата Салаш (България) и Ново 
корито (Сърбия), който датира от 1925 г. 
Той включва фолклорен фестивал и 
възстановки на исторически събития с 
много бира, вино и местни храни. 
Екотуризмът в община Чупрене е насочен 
главно към красивите пейзажи на най-
високата част на Западния Балкан, 
включително вр. Миджур (2168 m) и 
биосферен резерват Чупрене. Тук се 
намира хижа "Горски рай", модерна вила 
осигуряваща вълнуващ престой в 
автентична балканска обстановка на 1450 
m надм. височина. "Горски рай" предлага 
съвременни помещения за настаняване, 
чистота, комфорт и спокойна атмосфера 
сред боровите гори на Балкана. Най-
забележителното културно събитие в 
общината е торлашкият фолк-фест, който 
се провежда всяка година под мотото 
"Када кум прасе и ти вречу" (когато кумът 
носи прасе, трябва да имаш чувал), което 
е мотото на местните хора "хвани 
момента" на техния диалект. Фестивалът е 
придружен от дегустация на местни вина, 
ракии, вкусни местни ястия и занаятчийски 
продукти. Архитектурно-историческите, 

културни и научни обекти (негеоложки 
геотопи 61-72) допълват красивия пейзаж и 
предоставят разнообразни туристически 
продукти за привличане на туристи от 
страната и чужбина. За да изпълни 
мисията си за устойчиво икономическо 
развитие на територията, СРСЗ осигурява 
подкрепа на местните заинтересовани 
страни по начин, по който те да се 
възползват от тяхната принадлежност към 
Геопарка. В момента община Белоградчик 
провежда интересна политика за 
стимулиране на местното производство. 
Неотдавна бе открит магазин 
"Произведено в Белоградчик" само за 
местни стоки. Това е една добра 
възможност за местните производители да 
свържат продуктите си с Геопарка и да 
продават екологични продукти с неговото 
лого. СРСЗ ще поддържа инициативи за 
най-добри практики по отношение на 
доброто агро-екологично равновесие и ще 
насърчава професионалните организации 
на територията на Геопарка. То ще 
стартира програма за производство на 
геопродукти и/или други подобни, насочени 
към занаятчиите, търговците и сектора на 
услугите и към подобряване на мрежата от 
местни участници чрез колективни 
действия. СРСЗ предвижда създаването 
на местна марка за качество "Скалите" за 
най-добър продукт на годината за всеки 
клон на производството. Тази символична 
инициатива ще бъде една добра практика 
за насърчаване на регионалното 
екологично производство в подкрепа на 
местните хотелиери и производители на 
вино, сирене, мед, дървесина и билки. Тя 
ще се изразява в структуриране, работа в 
мрежа и подобряване на предприятията и 
техните продукти, а в зависимост от 
участниците ще се провежда с подходящи 
партньори от съседните райони. СРСЗ ще 
предоставя всяка година брошура и списък 
на най-добрите продукти на територията 
на Геопарка, ще насърчава дейности и 
участници за опазване на богатото 
наследство и развиване на местния 
икономически потенциал.  

През 2013 г. авторът на 
апликационното досие имаше 
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удоволствието да се запознае с интересна 
практика на производителите на хляб, 
шоколад и керамика във френския 
субалпийски Геопарк Bouges, 
произвеждащ стоки, свързани с геоложкото 
наследство: фосилни морски таралежи от 
шоколад, хляб или керамика, и целувки с 
формата на кулите Св. Жак (Peisser, 
Renau, 2010). Този опит може да бъде 
приложен за хлебните изделия в гр. 
Димово, както и в работата на децата от 
училище "Детски комплекс" в Белоградчик, 
развиващо традиционните занаяти: 
дърворезба, рисуване, танци и др. 

Геообразование  

Базата данни от Проект 02-72 (Синьовски, 
2014) е на разположение на всички общини 
и организации в Геопарка. Избрани факти 
от дългата геоложка история на района ще 
се интерпретират за нуждите на основното 
образование в местните училища. По-
интересните геотопи ще бъдат описани в 
популярен стил, за да достигнат до децата 
и създадат интерес към науките за земята. 

Гео-образованието ще бъде внедрено 
лесно чрез училищния кръг "Детски 
комплекс". Включеното в учебния план 
"топографско ориентиране" може да бъде 
модифицирано в GPS-ориентиране и 
"скално търсене" по маршрути, 
разработени специално за тази цел. Във 
всяка точка от маршрута се поставя 
бележка (в ярки цветове), съдържаща 
координатите на следващата точка, но в 
различна координатна система. Това 
изисква непрекъсната настройка на GPS-а 
и помага на децата да се запознаят с него 
и координатните системи в реална среда и 
да се придвижват в нея, опознавайки 
природните забележителности. Тази 
"топографска игра" е част от практическото 
обучение на студентите от I курс по 
геоинформатика в МГУ София. 

Обучението за възрастни се 
осъществява под формата на публични 
срещи, семинари и работни срещи най-
вече в рамките на Националната програма 
"Административен капацитет". Пасивни 
форми на обучение са изложбите, 
посветени на геоложкото наследство на 

региона. Последното събитие на 
национално ниво бе фотоизложбата, 
посветена на Белоградчишките скали в 
Националния музей "Земята и хората" в 
София. Тя бе открита от председателя на 
42-то Народно събрание Михаил Миков на 
6 март 2014 г. (фиг. D.4.1). В рамките на 
два месеца тя е била посетена от много 
хора. През следващите месеци тя ще бъде 
представена във всички населени места на 
Геопарка.  

 

Фигура Г.4.1. Председателят на 42-то 
Народно събрание Михаил Миков открива 
фотоизложбата, посветена на 
Белоградчишките скали в Националния музей 
„Земята и хората” в София на 6 март 2014 г. 

Гео-образованието е добре развито в 
парковата зона на университетско ниво. 
Всяка година студенти от МГУ "Св Иван 
Рилски", СУ "Св Климент Охридски" и 
Московския държавен университет 
"Ломоносов" провеждат полеви практики в 
Белоградчик. През 2013 студенти от МГУ 
се проведоха практика по Проект на 
Министерството на образованието и 
науката, финансиран по програма 
"Развитие на човешките ресурси". Те 
документираха и оцениха повече от 20 
геотопа и направиха компилация на 
Каталога на образците за бъдещия 
Геоложки музей (не-геоложки геотоп 71).  

Геонаследство 

Геонаследството е във фокуса на 
устойчивото развитие на района. 
Поддържането и разширяването на 
туристическите обекти ще увеличи 
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интереса към природните чудеса на 
района и ще привлече повече посетители. 
Геопаркът дава неограничени 
възможности за популяризиране на 
геоложкото наследство и развитието на 
туристическия потенциал. Значителното 
разширяване на площта и разработването 
на повече геотопи дава възможност на 
всички населени места в четирите общини 
да вземат участие в регионалното 
планиране и стратегия за регионално 
устойчиво социално-икономическо и 
културно развитие, чрез опазване на 
околната среда. Това е единственият шанс 
за местната общност да припознае и 
възстанови своето забележително 
природно и културно наследство по начин, 
който ще даде възможност на следващото 
поколение да се гордее с него.  

5. Политики и примери за 

консултиране и включване на 

местната общност в Геопарка  

През 20 век районът бе обект на 
държавни инвестиции в развитието на 
туризма, тъй като хотелите и 
туристическите атракции бяха държавна 
собственост. Местните хора бяха 
ангажирани предимно в строителството и 
услугите. Икономическите промени след 
1989 г. доведоха до появата на много 
малки хотели и къщи за гости, показващи 
надежда за развитието на туризма. Тази 
надежда се стимулира от постоянните 
усилия на местните власти за 
популяризиране на геоложките феномени. 

В началото на века община 
Белоградчик предлага ПЗ "Белоградчишки 
скали" за природен парк. Създаден е 
Обществен съвет с консултативни функции 
за връзка на местните власти с 
обществеността. По-късните инициативи 
за популяризиране на Белоградчишките 
скали чрез Седемте нови природни чудеса 
на света и Чудесата на България се 
обсъждат на срещи на Съвета с местната 
общност. Една от важните теми на тези 
срещи са частните гори. Основното 
притеснение на хората е, че след смяната 

на статута ще се промени начинът на 
управление на горите и те няма да могат 
да ги ползват. При обсъждането на ПП 
"Белоградчишки скали" този проблем не бе 
важен, поради ограничената площ, но се 
оказа решаващ за неуспеха на Природен 
парк "Западен Балкан" през 2007 г. 

Сегашните консултации ясно 
определят разликата между Природен 
парк и Геопарк. Вече е уточнено, че 
Геопаркът не променя статута на 
поземлената собственост, а с 
регистрацията на СРСЗ, функциите на 
Обществения съвет се делегират на него. 

При изпълнението на Проект 02-72 
(Синьовски, 2014) местните власти се 
включиха в промотирането на геоложкото 
наследство и предложиха нови 
възможности за развитие на туризма. 
Кметът на с. Гранитово организира група 
от местни хора, запознати с района, в 
помощ на учените за описанието на 
геоложкото и културно наследство 
(Геотопи 33, 64). В замяна бяха направени 
химични анализи на водите в живописната 
местност "Подмола" (Геотоп 33).  

6. Политики и примери за 

обществена информираност на 

заинтересованите страни в Геопарка 

Всички дейности, свързани с опазването 
на геоложкото наследство и инициативи за 
установяване на Природен парк или 
Геопарк на територията, включително 
семинари, срещи и кампании, са широко 
оповестявани и посещавани от 
неограничен брой жители на района. 
Кампанията за Седемте нови природни 
чудеса на света през 2009 г. придоби 
национален характер и Белоградчишките 
скали събраха 7,0 млн. гласа (фиг. Г.6.1). 
Тогава всички жители се гордееха със 
своето геоложко наследство и вниманието 
на националните масмедии. Посетителите 
на скалите се увеличиха седем пъти, а 
заинтересованите бяха насърчени в 
усилията им да развиват своя бизнес. 
Около празника на града - 29 юни 
(Петровден) хотелите бяха претъпкани. За 
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съжаление, тези кампании са ограничени и 
нямат потенциал за създаване на устойчив 
интерес. Това донесе известно 
разочарование в местния бизнес ("отново 
нищо не се случва").  

 

Фигура Г.6.1. Пикът на кампанията за 7-те 
нови природни чудеса на света 29.06.2009 

Следващото значимо събитие през 2012 г., 
премина под знака на националната 
кампания "Чудесата на България" под 
патронажа на министъра на финансите 
Симеон Дянков (фиг. Г.6.2) и събра всички 
професионални гилдии: винарство, 
хотелиерство, занаяти, услуги, 
зърнопроизводство, дървообработване, 
билкарство. Дискусията бе дали мотото на 
геопарковете "Природата за хората" е 
начин за постигане на устойчиво развитие.  

 

Фигура Г.6.2. Кръглата маса на 07.05.2012 в 
Белоградчик с участието на Министъра на 
финансите и местния бизнес, даде старт на 
кампанията “Чудесата на България” 

Последните дискусии относно Геопарка 
бяха фокусирани върху поземлената 
собственост. Хората искат аргументи, че 

инициатива е приложима за техния район 
и ще допринесе за съживяване на 
местната икономика. Те искат да знаят как 
Геопаркът ще допринесе за тяхното 
препитание и каква точно ще бъде 
промяната в статута на земите им. 
Очевидно това е една от най-важните 
теми, дискутирани и за Природния парк. 

Обществеността бе запозната с 
хартата на ЕМГ и принципите на 
геоконсервацията. Положителният отговор 
на тези въпроси стартира процедура за 
регистрация на СРСЗ, която да включва 
публичната власт и местните общности, и 
да представлява техните интереси. 

Предвид местоположението на площта 
между двете съседни държави Сърбия и 
Румъния, идеята за изграждане на Геопарк 
бе подкрепена от тези страни. Добрите 
контакти между община Белоградчик и 
сръбската Княжевац ще се разработват в 
нова посока: традиционният годишен 
събор на двете общности на държавната 
граница ще се превърне в международно 
събитие на Геопарка. През юли 2013 г. 
инициативата за откриване на нов ГКПП 
между двете общини бе вече в напреднал 
стадий, след преговорите под егидата на 
Председателя на 42 Народното събрание 
Михаил Миков. Тогава бе приета идеята на 
за трансграничен Геопарк (фиг. Г.6.3). 

 

Фигура Г.6.3. Председателят на 42 Народно 
събрание Михаил Миков, кметът на 
Белоградчик Борис Николов (вляво) и 
представители на община Княжевац на 
сръбско-българската граница, 20 юли 2013 



Д. Интерес и аргументи за присъединяване 
към ЕМГ/СМГ  

Белоградчик е емблематично място не 
само за българската геоконсервация, но 
също така и за инициативата 
ГЕОПАРКОВЕ на ЮНЕСКО. Това е 
мястото, където програмата ГЕОПАРКОВЕ 
за пръв път бе широко прокламирана на 
Белоградчишкия семинар на ProGEO'1998 
от Patzak & Eder (1998). Следователно 
градът е с историческо значение за 
инициативата на ГЕОПАРКОВЕ. 

Основната причина за кандидатстване 
за членство в Европейската мрежа от 
геопаркове е забележителното 
георазнообразие на Геопарк 
Белоградчишките скали, което заслужава 
да бъде представено пред Европа и света. 
От гледна точка на георазнообразието 
предлаганият район няма аналог сред 
европейските геопаркове. Неговото 
историческо и културно наследство също е 
с континентална значимост. 

Друг силен аргумент е ясно заявеното 
желание на местните власти и местното 
население да участва в политиката за 
опазване на природното и културно 
наследство, с надежда за социално-
икономическо подобрение на селската 
среда в най-слабо развития регион на 
Европа. 

Членствот в ЕМГ ще позволи да се 
разкрие високата научна стойност на 

района, която досега оставаше в сянката 
на прекрасните скални форми. 
Забележителното георазнообразие, 
представено от цялата гама магмени, 
вулкански, седиментни и метаморфни 
скали с възраст от Неопротерозоя до 
Кватернера, прави предложения Геопарк 
истински полеви геоложки музей. 

Логото "Геопарк на ЮНЕСКО" ще 
насърчава местните хора да се чувстват 
горди от своето място и да се включат в 
опазването и популяризирането на своето 
забележително геоложко наследство, 
биоразнообразието, уникалната култура и 
дълга история чрез инициативите на ЕМГ. 
Това ще позволи на местните хора да 
кажат: "Най-после нещо се случи". 

Участието в ЕМГ ще осигури повече 
възможности да се поддържа 
разработването на иновативни подходи 
посредством сътрудничество с други 
европейски геопаркове. 

Допълнителен тласък за настоящата 
кандидатура бе разговорът на автора с 
координатора на ЕМГ проф. Николас Зурос 
на 12-та конференция на Европейските 
геопаркове в Чиленто, Италия 2013, който 
насърчи тази кандидатура с думите: "Защо 
толкова закъсняхте? Не вие, а Европа губи 
от факта, че няма български геопарк в 
ЕМГ!".

  



49 
 

Кратка библиография 

Синьовски, Д. и др. 2002. Метод за оценка на 
геоложки феномени. – II International 
Conference SGEM, Varna, 25-33.  

Синьовски, Д. 2014. Разработване на нова категория 
защитена територия в България – Геопарк 
на примера на Белоградчишките скали. – 
Отчет по Проект 02-72 на Фонд Научни 
изследвания, Министерство на 
Образованието и науката (2011-2014). 

Bansko Declaration. 1996. Declaration of the First 
Subregional Meeting “Conservation of the 
Geological Heritage in South-East Europe”. – 
Geologica Balc., 26, 1, 7.  

Blanqui ,  J .  1843.  Voyage en Bulgarie pendant 
l‟année 1841. Paris, Coquebert., p. 150-152.  

Geologica Balcanica. 1996. Special issure “Geological 
Heritage in South-East Europe”. – Geologica 
Balc., 26, 1, 1-103; 2, 1-84. 

Geologica Balcanica. 1998. Special issure “Geological 
Heritage of Europe”. – Geologica Balc., 28, 3-
4, 1-182.  

Jelev, V., D. Sinnyovsky, V. Belogoushev. 2002. „Iskar 
Defile” Geopark in Bulgaria – ideas and 
problems. – 3rd European Geoparks Network 
Meeting (Eggenburg – Austria), Vol. of 
abstracts; 22-23. 

Каni tz,  F.  1950.  Belogradchik rocks. In: Our 
Country, (Geogr. reader), (Compilers: V. Velev, 
L. Dinev, D. Коstov). Sofia, Narodna Prosveta, 
178-179. (In Bulgarian) 

Patzak, M., W. Eder. 1998. “UNESCO GEOPARK” A 
new Programme – A new UNESCO label. – 
Geologica Balc., 28, 3-4, 33-35.  

Peisser C., P. Renau. 2010. Aspiring Bauges Subalpine 
Geopark. Application dossier European 
Geopark Network", 50 pp. 

 

Toula,  F .  1877.  Geologischen Untersuchungen in 
westlische Teile des Balkan in den 
Angrenzenden Gebieten. Ein Geologisches 
Profil von Osmanien an Arcer über Sveti Nikola 
Balkan nach Ak Palanka an der Nischava. – 
Sitzungsb. der k. Akad. der Wiss. I. Abth. 
Wien, 75, 465-544. 

Tronkov,  D.  1998.  Belogradchik Rock Sculptures – 
a child of erosional power of nature and of 
geological controls. – Geologica Balc., 28, 3-4, 
153-158. 

Tronkov,  D. ,  D.  Sinnyovsky 2003.  Belogradchik 
Rocks. Dosier of geological phenomenon. 
Register and Cadastre of the Bulgarian 
geological phenomena. MOSW.  

Tronkov, D., D. Sinnyovsky. 2012. Belogradchik Rocks 
in Bulgaria – Geological Setting, Genesis and 
Geoconservation Value. – Geoheritage, 4, 3, 
153-164.  

Tronkov, D., D. Sinnyovsky. 2014. New data about the 
lithostratigraphy of the Lower Triassic and part 
of the Middle Triassic in Belogradchik area, 
Northwest Bulgaria. – Rev. Bulg. Geol. Soc., 
75, 1-3, 11-26.  

W imbledon,  W . A.  P.  1996.  National site 
selection, a stop on the road to a European 
Geosite List. -  Geologica Balc., 26, 1, 15-27. 

Wimbledon, W. et al. 1998. A first attempt at a geosites 
framework for europe – an IUGS initiative to 
support recognition of world heritage and 
european geodiversity. – Geologica Balc., 28, 
3-4, 5-32.  

Zagorchev, I. 1996. Information about the First 
Subregional Meeting “Conservation of the 
Geological heritage in SE Europe”, Bulgaria, 6-
12 May, 1995. - Geologica Balc., 26, 1, 3-6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарности. Авторът е благодарен на Николас Зурос, Андре Герас, Александру Андрасану, 
Жан-Люк Дебоа, Фабиен Облеа и Илиас Валиакос за полезните дискусии и насърчаването за 
кандидатстване в ЕМГ.  



50 
 

 

 

 

Ref: Синьовски, Д. 2014. Кандидатстващ Геопарк Белоградчишки скали, Европейска Мрежа от 
Геопаркове. Апликационно досие, 50 стр. 

 


