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                  Старопланинска област 

 
Географско положение и граници.Старопланинската природногеографска 

област условно разделя България на две части: Северна и  Южна. Простира се 

от река Тимок на запад до Черно море на изток.Обхваща успоредно 

разположени планински ридове с посока на простиране запад- 

изток.Старопланинската област е дълга планинска верига, в която се 

наблюдават различия по отношения на скалите, хидроклиматичните и 

почвените условия. 

 Релеф.Релефът на областта е предопределен от гънковия строеж на земната 

кора и от геоложкото и развитие. През мезозоя Старопланинската област е 

била дъно на воден басейн,чиито седиментни скали през неогена са обхванати 

от нагъвателни движения. Те  са моделирани гънковите форми на Стара 

планина и Предбалкана.Едни от най-интересните форми на релефа в 

Предбалкана са карстовите пещери Магурата, Съева дупка и др.Други 

природни забележителности са най- високият водопад в България, Райското 

пръскало, проломът на река Искър, стръмните и непристъпни скали на 

Джендема. 

Полезни изкопаеми.В Старопланинската област има находища на антрацитни 

въглища( Своге), черни въглища (Балканбас), природен газ( Ловешко), железни 

руди (Кремиковци), медни руди( Етрополски балкан), мрамори (Берковско), 

глини (Троянско). 

Климат и води.Климатът на Старопланинската област  е 

умереноконтинентален на височина до 1000 метра за северните и до 1500 

метра за южните и склонове.Над тези височини той е планински. Годишната 

сума на валежите се увеличава по посока от Предбалкана към Главната 

Старопланинска верига. 

  Преобладаващите скали, регулираща роля на горите, по-голямото количество 

на валежите благоприятстват образуването на подземни води.Карстови извори 

има Западна Стара планина и Западен и Среден Предбалкан.Минералните 

извори Вършец, Шипково, Вонеща вода и Върбица се използват за 

балнеолечение. Стара  планина, в по голямата си част се явява вододел 

между Черноморската и Егейската отточна област.От нея извират реки като 

Янтра, Вит,Осъм,Тунджа и др.  

Почви, растителност и животински свят.Старопланинската област са 

разпространени предимно сивите горски, кафявите горски и тъмноцветните 

горски почви. 

 Растителния свят е представен предимно от широколистни дървета и храсти. 

Най разпространени представители на дървесната растителност в 

Предбалкана са благун, цер,  габър, бук, липа, а от храстите дрян, глог, 

шипка.Растителността в Стара планина е височинно зонирана. До 800 метра са  



разпространени дъбови и габърови гори, а над тях букови. Следват поясите на 

смесените  и на иглолистните гори. По билото на планината са разположени 

високопланински ливади. В областта има много защитени природни обекти, 

резервати и природни паркове. Например националния парк “Централен 

Балкан” и резерватите  “Джендема”, “Стара река”, “Царичина” и др. 

    Животинския свят е представен от европосибирски видове.Предбалкана 

обитават глиганът, благородния елен, сърната, а във високите части на Стара 

Планина се срещат дивата коза, усойницата, орелът и др.   

Стопанска усвоеност. Екологични  проблеми. Природните условия и 

ресурси на Старопланинската област са предпоставка за развитието на 

пасищното животновъдство, дърводобива, дървообработването и 

миннодобивната промишленост.В ниските части на Предбалкана се отглеждат 

зърнени култури и лозя,а в по-високите фуражни култури и овощия.в;Високите 

части на Стара планина са пречка за развитието на транспорта. През нея са 

прокарани само   три  железопътни линии свързващи Северна и  Южна 

България. 

   Екологичното равновесие в някои части на областта е нарушено от открития 

добив на полезни изкопаеми, от изсичането на горите и ускорените  ерозионни 

процеси.Със своя релеф, високопланински климат, естествена растителност и 

изградена материална база Стара планина благоприятства развитието на 

летния и зимния туризъм. 


