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На профил Предприемачески



Парково изкуство в 
България



Парк Врана

• Преди Освобождението на България 
„Врана“ е чифлик на Осман паша. 
Фердинанд, който го купува е любител 
орнитолог и решава да кръсти чифлика 
на първата кацнала на покрива птица.

• В продължение на повече от 40 години 
създателите на парка успяват да 
изградят един великолепен парков 
ансамбъл. За целта като „строителен 
материал“ използват декоративната 
растителност.

• Впечатляващо е голямото 
разнообразие от 821 дървесни, 
храстови и тревисти вида от 118 
семейства и 435 рода на територия по-
малка от 100 хектара.

• Всичко това определя високата му 
художествена стойност като едно от 
първите произведения на парковото 
изкуство в България.



Парк Борисова 
градина

• Днес, Борисовата градина е на повече от век. Началото ѝ е 
поставено през 1882г. Дотогава мястото е градска мера, в която 
се пасе добитък.

• През 1879г. значителна част от територията на днешния парк е 
превърната в руски гробища.

• Наричат я „белите дробове на София“, заради огромната зелена 
площ, която заема в самото сърце на столицата. Тя е паметник 
на градинското и парково изкуство от национално значение.

• През годините, Борисовата градина се е превърнала в любимо 
място за разходки и развлечение на няколко поколения 
столичани и си е спечелила славата на най-красивия и 
предпочитан софийски парк.

• Алеите ѝ пазят спомени за стъпките на редица хора на 
изкуството, намирали тук вдъхновение, за тайни срещи и 
целувки, за безгрижен детски глъч и нажежени футболни 
страсти.



Природен парк 
Витоша

• Витоша е първият парк в България и на Балканския 
полуостров.

• Обявен е като национален парк на 27.10.1934г. През 2000г 
паркът е прекатегоризиран в "природен".

• Днес площта му е 27 079 ха.

• На територията му са разположени два 
резервата (биосферен резерват "Бистришко бранище" и 
резерват "Торфено бранище") и една природна 
забележителност (пещерата Духлата).

• Специфични за парк Витоша са каменните реки (морени) и 
сипеите.



Национален парк Централен Балкан
• Националният парк "Централен Балкан" 

е разположен в сърцето на България, в 
централните и най-високи части на Стара 
планина.

• Създаден през 31 октомври 1991г.

• Той опазва уникално богатство от горски масиви, 
растителни и животински видове, исторически 
паметници със световно значение за науката и 
културата.

• Тук могат да бъдат наблюдавани 
невероятни пейзажи, скални феномени, 
красиви водопади.

• Най-голям интерес за туристите в 
парка представляват Северният Джендем, 
Южният Джендем, водопадът Райско пръскало и 
Пеещите скали.



Национален парк Рила

• Националният парк "Рила" е разположен в 
югозападната част на страната, в Рила планина.

• Паркът има обща площ от 81 046 ха и е най-
големият от трите национални парка в България 
и един от най-големите в Европа.

• Обявен е на 24 февруари 1992г.

• Във високопланинските части на Рила има над 
120 постоянни и 30 временни ледникови езера, 
разположени главно в дълбоките дъна на 
циркусите.

• Оттук извират едни от най-пълноводните 
и дълги реки на Балканския полуостров – Искър, 
Марица и Места.



Национален парк Пирин
• Национален парк "Пирин" 

е създаден през 1962г. и първоначално е 
носел името Народен парк "Вихрен".

• От 1983г националният парк е под защитата 
на ЮНЕСКО.

• Намира в Пирин планина, разположена в 
югозападната част на България.

• На територията на парка има 
над 182 вида лечебни растения. Описани са 
1315 вида висши растения, което е около 
1/3 от българската флора.

• В парка се срещат още около 320 вида 
мъхове и 165 вида водорасли.



Морска 
градина- Бургас

• Морскaта грaдина е разположeна над централния плаж в 
централнaта чaст на Бургас.

• Площта на Морската градина е 600 декара.

• Старaта чaст на Морскaта грaдина е обявeна за памeтник на 
парковoто изкуство.

• Строежът й започва през 1910 година.

• В миналото в Морската градина е имaло Грaдски цветaрник, остъклeн 
кaто оранжeрия с екзoтични трoпични растeния.



Морска 
градина- Варна

• Морската градина е един от символите на град Варна.

• Разположила е своите красиви и прохладни алеи по 
цялата крайбрежна алея в града.

• Характерни за Морската градина са поддържаните 
прекрасни градински площи, тихите алеи, красивата 
многообразна естествена растителност и 
множеството културни паметници намиращи се на 
територията й.

• Внушителният централен вход на Морската градина 
оформен с колони е построен през 1939 година по 
проект на тогавашния главен архитект Георги Попов.



Природен парк 
Кайлъка
• Парк "Кайлъка" се намира на юг от центъра на 

гр.Плевен.

• Обявен е за защитена местност по инициатива на 
ген. Иван Винаров.

• Богат е на множество защитени 
животински и растителни видове.

• Разположен е на около 10 хил. дка в карстовата 
долина на река Тученица.

• Естественият каньон на реката е приютил богата и 
разнообразна флора и фауна, където се 
срещат уникални за България и Балканския 
полуостров растения, а много 
от птиците и бозайниците са включени в червената 
книга на България.



Ролята на парка в условия на 
пандемия



Ролята на парка в условия 
на пандемия

• Забранен е достъпът до него.

• Не трябва да се 
предизвикват струпвания на 
граждани.

• Може да се разхождаш само 
с домашен любимец.

• Трябва да се спазва 
дистанция и правилата за 
разхождане.



Най-големите 
световни паркове



По света има от хубави, по-хубави паркове, които внасят добро 
настроени и цвят в забързаното ежедневие на хората.

Всеки иска да избяга от сивите сгради и да 
намери спокойствие у зеления цвят. Тук идва 

ролята на парка, а ето и едни от най-красивите 
паркове



"Сентрал Парк"

Най-известният градски 
парк в света, 
разположен в Манхатън, 
Ню Йорк. Място, където 
на пешеходна пътека 
разстояние, можеш да 
навлезеш в напълно 
друг свят



Хайд Парк - Лондон

Цели 140 декара площ заема един от най-
големите паркове в света. Фонтани, природа и 
езеро с плуващите в него лебеди ще ви накара да 
се почувствате отпочинали и спокойни



Вила Адриана - Рим

Това е малко повече от просто "градски 
парк". Това е музей под открито небе. 
Със своите 120 хектара, спечелва 
названието си "Белият дроб на Рим"



Градините на Тадж 
Махал - Индия

• Тези градини са толкова ценни, че са 
отворени само един месец за цялата 
година. Със сигурност посещението му 
може да повлияе на човека за месеци 
напред.



Дзен градините на 
Киото.

Място, извадено от приказка 
и една от най-популярните 

територии.



Историческо развитие на 
парковете



Паркове за елени

• Първите паркове са създадени от 
английската аристокрация през 
средновековието с цел ловуване-
паркове за елени.

• В тези паркове били изградени 
стени и огради от жив плет, които 
задържали дивеча вътре, а хората 
отвън. За обикновените хора тогава 
било строго забранено да ловуват 
животни в тези паркове.



Зелени паркове
• Тази идея се запазила и еволюирала като 

зелени паркове, разположени около 
именията и вилите след 16. век.

• Парковете са не само ловни стопанства, но 
и свидетелстват за богатството и социалния 
статут на собственика. 

• Тъй като градовете стават преселени, 
частните ловни стопанства постепенно се 
превръщат в места за отдих.



Градски паркове

• С индустриалната революция 
парковете придобиват ново 
значение в малките и големи 
градове- те са места, заделени да 
запазят усещането за природата у 
гражданите. Най- общо казано, 
основната полза от тези градски 
паркове била спортната дейност в 
тях.



Обществени паркове

• В днешни дни под обществен парк се 
разбира- зелена площ, определена за 
отдих.

• Този тип паркове обиковено са 
собственост на държавните или 
местните властии са със свободен 
достъп.

• Парковете са разделени на два вида-
паркове за активен и паркове за 
пасивен отдих.

• Тези, които са за активен отдих, често 
съдържат някакъв тип спортни 
съоражения, например баскетболно 
игрище, съоражения за скейтборд, 
дори и фитнес съоражения.

• Парковете за пасивен отдих се 
характеризират с ниско ниво на 
застрояване. Най-често се използват за 
разходка или пикник.



Национални 
паркове

• Някои площи с изключителна природна красота са отделени като 
национални паркове, за да се предотврати развалянето им от 
неконтролиранотоикономическо развитие.



Виртуални разходки

1. Национален парк Пирин

• https://www.youtube.com/watch?v=0AdrmgG7WMI
&t=1s

2. Национален парк Плитвички езера

• https://www.youtube.com/watch?v=N9tMSIY-i9A

3. Национален парк Екрин, Франция

• https://www.youtube.com/watch?v=HSxtIE6ueLU

4. Национален парк Монти Сибилини, Италия

• https://www.youtube.com/watch?v=fsY8qfsxT5o

5. Национален парк Гъореме, Кападокия, Турция

• https://www.youtube.com/watch?v=x8wxfvo0rtM

https://www.youtube.com/watch?v=0AdrmgG7WMI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=N9tMSIY-i9A
https://www.youtube.com/watch?v=HSxtIE6ueLU
https://www.youtube.com/watch?v=fsY8qfsxT5o
https://www.youtube.com/watch?v=x8wxfvo0rtM


БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!


