
КРАИЩЕНСКО – СРЕДНОГОРСКА ОБЛАСТ 



1. Географско положение, граници и 

обхват 

Северната граница на Задбалканските 

котловини минава по южното подножие на 

Главната Старопланинска верига. Поради 

голямата разлика във височините и големия 

наклон на южните склонове на Стара 

планина тази граница е ясна и добре 

очертана.

Южната граница минава по северното 

подножие на планинската верига на 

Средногорието – Планско-Завалската 

планинска редица, Средна гора и Източното 

Средногорие (възвишенията Бакаджици и 

Хисар).



Източната граница е по западния склон на южните разклонения на Айтоска

планина, която огражда от изток Айтоската котловина.

Западната граница е политически обусловена, а не природно-географски. Това

е държавната граница с република Сърбия.

В така очертаните граници са включени следните котловини: Бурелска

(Габерска), Софийска, Саранска, Камарска, Златишко-Пирдопска, Карловска,

Казанлъшка, Сливенска, Карнобатска и Айтоска.

Изгледи от Витоша



2. Релеф

а) Задбалканските котловини 

- м/у Стара планина на север и 

Средногорието на юг

- котловини – Софийска (най – голямата) 

Златишко – Пирдопската  (най – високата)

Карловската, Казанлъшката, Сливенската, 

Карнобатската.

Софийската котловина е разположена 

между планините от Старопланинската 

област – Софийска и Мала планина и 

планините от Средногорието – Вискяр, 

Люлин, Витоша, Лозенска, Вакарелска. 

Средната и надморска височина е 550 м. Има 

продълговата форма. Дълга е 75 км. и е 

широка от 5 до 20 км. Общата и площ е 1180 

км2.



 Саранската котловина е малка. 

Разположена е между масива на 

Мургаш планина, Негушевски рид, 

Опорски рид и Ихтиманска Средна 

гора. Южната и част е свързана със 

Софийската котловина. Има площ 

от 35 км2. Средната и надморска 

височина е по-голяма от тази на 

Софийската и е около 660 метра.

 Камарската котловина е 

разположена между Главната 

Старопланинска верига, Опорския 

рид и рида Гълъбец. Средната и 

надморска височина достига до 750 

м. Котловинното и дъно е равно. Тя 

е много малка по площ – само 20 

км2.

 Златишко-Пирдопската 

котловина е разположена между 

Главната Старопланинска верига и 

Средна гора. На запад е отделена от 

Камарската котловина от рида 

Гълъбец, а на изток от Карловската 

котловина от рида Козница. 

Средната и надморска височина е 

около 750 м. Площта и е 22 км2.

 Карловската котловина е 

разположена между напречните 

ридове Козница на запад и Стражата 

на изток, южно от Главната 

Старопланинска верига и северно от 

Същинска Средна гора и Сърнена 

гора. Средната и надморска 

височина е около 400 м.





 Казанлъшката котловина е 

разположена между Главната 

Старопланинска верига от 

север, Сърнена гора от юг, 

рида Стражата от запад и 

рида Межденик от изток. Тя 

има продълговата форма и 

дължина от 83 км, а средната 

и ширина е до 8 км. Общата 

и площ е 700 км2. Средната и 

надморска височина е 350 м.

 Сливенската котловина е 

разположена между Елено -

Твърдишката планина, 

Сърнена гора (от юг), 

Бакаджиците, Сливенска 

планина, Гребенец планина и 

Терзийски баир. Средната и 

надморска височина е около 

150 м.

 Карнобатската котловина е 

разположена между Стидовска и 

Карнобатска планина на север, 

Гребенец планина, Терзийски баир и 

възвишението Хисар от юг. Средната 

надморска височина на 

Карнобатската котловина е между 

160 и 200 м. По паралела дължината 

и достига до 40 км, а ширината от 

север на юг до 15 км. Общата и площ 

е около 500 км2.

 Айтоската котловина е 

разположена между Карнобатската 

планина и Айтоската планина и 

разклоненията на възвишението 

Хисар на югозапад. Дължината и е 

около 24 км, а ширината – 4.5 км. 

Средната и надморска височина е 

70-150 м. Площта и е около 108 км2.



Б) Средногорието 

- Витоша (Черни връх – 2290м.) 

- Средна гора – от долината на р. Искър до р. 

Тунджа: - Ихтиманска средна гора

- Същинска Средна гора

- Средна гора (в.Богдан 1604м.)



Средна гора

Средногорието е общо събирателно име на 

поредица от български планини, последователно 

подредени във верига с посока на простиране 

запад-изток. Носи името на Средна гора, най-

дългата от тези планини. 

Това е една продълговата тясна ивица, започва

ща от границата със Сърбия и завършваща до 

Бургаската низина. Нейна северна граница е 

подножието на планините към Задбалканските 

котловини. Южната граница по подножието на 

планините към котловините от Краището, 

Горнотракийската низина, Ямболско-Елховското 

поле и Бургаската низина. Тази ивица има най-

голяма ширина при Ихтиманска Средна гора – до 50 

км.



Планините на Средногорието са с относително малки размери. Само 

Средна гора е с по-голяма дължина и площ. Най-високата планина е 

Витоша с Черни връх 2290 м. Тя е с куполообразна форма. 

 Завалска планина е разположена 

най-западно от всички планини на 

Средногорието. На североизток е 

свързана с планината Вискяр чрез 

Ярославската седловина, а на запад 

в сръбска територия се свързва с 

Гребен планина. Най-високият връх 

е Китка 1181 м.

 Вискяр планина е разположена 

между Завалска и Люлин планина. 

Ярославската седловина я свързва 

със Завалска планина, а 

Радуилската седловина – с Люлин 

планина. Най-висок връх е Мечи 

камък 1077 м.

 Люлин планина е разположена между Софийската 

и Пернишката котловини. С Витоша е свързана чрез 

Владайската котловина, а на запад е свързана с 

Вискяр планина чрез Радуилската седловина. Най-

високият връх Дупевица (1256 м).

 Витоша, на запад чрез Владайската седловина се 

свързва с планината Люлин, на юг чрез 

Букапреслапската седловина се свързва с планината 

Верила и на изток чрез Егуло-Палакарийската 

седловина е свързана с Плана планина.

 Плана планина е разположена източно от Витоша, 

до долината на река Искър. Тя е нисък плосък 

масив. Най-високия връх – Манастирище – 1338 м.



Водопадът Полска Скакавица, Земенски пролом



 Най-северно разположение 
има Белица планина, която чрез 
рида Гълъбец е свързана с 
Главната Старопланинска 
веригаНай-високият и връх е 
Голяма Икуна (1221 м.). 
Склоновете и са стръмни.

 На запад от нея е Вакарелската 
планина.. Тя е плоска, със 
слабо очертани върхове – най-
висок е Сиврибаир с 1090 м. 
надморска височина.

 Най-западно е 
разположена Лозенска 
планина. Тя има стръмни 
северни склонове.

Вр. Богдан – 1604 m



Същинска Средна гора.

Обхваща частта от Средногорието и от самата Средна гора, разположена между реките 

Тополница на запад и Стряма на изток. Площта и е 2300 км2. Тя е най-високата част на Средна 

гора. Най-високият и връх Богдан е с надморска височина 1604 м.. Дължината и е около 80 км, 

а средната и надморска височина е 656 м.

Ихтиманска Средна гора.

Това е западната част на Средна гора, която обхваща района на

Средногорието, разположен между реките Искър и Тунджа. Самата Ихтиманска

Средна гора е разположена между Искър и Тополница. На запад е свързана и

граничи с Планско-Завалската планинска редица и граничи непосредствено с

Плана планина. На изток чрез река Тополница е отделена от Същинска Средна

гора. Това е най-широката част от Средногорието. Има площ от 1370 км2.

Сърнена гора.

Това е третата най-източно разположена част на Средна гора. Разположена е 

между реките Стряма (от запад) и Тунджа (от изток). Дължината и е 156 км. 

Най-високият и връх е Братан (1236 м), разположен в западната част на 

планината. Общата и площ е 2280 км2. Средната и надморска височина е 416 м.





 Бакаджикско-Хисарско (Източно) 

Средногорие.

Това е най-източната част на 

Средногорието. Разположена е на изток от 

долината на река Тунджа. Обхваща две 

морфоструктури. Бакаджиците са 

заравнени възвишения, разположени на 

изток от река Тунджа и западно от 

Бургаската низина. Имат дължина около 

40 км и ширина около 10 км. Най-високият 

връх на Бакаджиците е Асанбаир (515 м).

На североизток от Бакаджиците е 

разположено възвишението Хисар 

(Карнобатски Хисар). То има широко, 

заравнено било. Надморската му височина 

достига до 403 м



В) Краището 

- Верила, Земенска и др. 

- котловини – Пернишка, Кюстендилска и др.

- реки- Струма и Ерма 



Името на географската област Краище е от славянски произход и 

означава район, който е отдалечен от средата част на страната. 

Действително Краището е средната част на Западна България, 

разположено по границата със Сърбия. Като историко-географска 

област Краището е в територията на двете съседни държави.

 Краището като подобласт на 
Краищенско-Средногорската 
физикогеографска област се намира 
на юг от Средногорието. Тя обхваща 
редица планини и котловини, 
разположени между Средногорието и 
Рило-Родопската област.

 Северната граница е със 
Средногорието. Започва от границата 
със Сърбия и преминава по южните 
подножия на планините Завалска, 
Вискяр, Люлин, Витоша, Плана, Черни 
рид и рида Голак до град Белово, 
където се слива с южната граница.

 Южната граница е с Рило-Родопската 
област. Започва от границата със Сърбия и 
преминава последователно в посока запад 
– изток по подножията на Осоговска 
планина, пресича долината на река 
Струма и по северното подножие на Рила 
към Сапаревската котловина, Клисурската 
седловина, Самоковската котловина, 
Боровецката седловина, Долнобанската 
котловина, през пролома Момина клисура 
достига до Белово.

 Западната граница е политическата 
държавна граница със Сърбия





 Най-западно местоположение 
има Трънската котловина. Тя има 
почти западно-източна посока на 
простиране и надморска 
височина от 800 метра.

 След това на изток от нея 
е Брезнишката котловина. Тя е 
по-ниска (750 м).

 най-източно е разположена по-
голямата Пернишка котловина. И 
тя има надморска височина от 
750 м.

 На запад, на границата със 
Сърбия, е разположена най-
високата планина Руй с най-висок 
връх Руй 1706 м. Тази планина е 
от блоков тип, има куполовидна 
форма. Билото и е плоско, по 
него минава границата със 
Сърбия. Южният склон е 
стръмен.

 На югоизток от град Трън се 
издига Стража (Парамунска) 
планина.

 Любаш планина. Най-стръмни са 
източните и склонове. Най-висок 
връх е Момин двор 1398 м. На изток 
от Любаш е разположена Черна 
гора. Тя е най-ниската планина от 
тази редица, най-високият и връх 
Тумба има надморска височина 
1129.

 На изток от река Струма се 
намира Голо бърдо. Най-високият 
връх Ветрушка има 1158 м. 
надморска височина.

 Верила. Тя е разположена на изток 
от Голо бърдо, на юг от Витоша и на 
север от Рила. Най-високият връх е 
Голям Дебелец 1415 м. Източният 
склон на Верила към Самоковската 
котловина е стръмен, а западният е 
полегат.





 Дивлянската котловина е малка и 

хълмиста. На изток от нея 

е Радомирската котловина.

 на границата със Сърбия, е 

разположена Милевска 

планина. По-голямата и част е в 

Сърбия. Нейният най-висок връх 

е Милевец (1733 м). а север е 

свързана с граничната 

планина Кървав камък (1737 м). 

На изток от Милевска планина са 

разположени поредица от ридове 

със заоблени била – Ерулска 

(Големи връх 1481 м), 

Пенкьовска (1187 м), Рудини 

(1172 м). На югоизток от 

Милевска планина е 

разположена Земенската 

планина. Най-високият и връх е 

Тичак (1295 м).

 На изток от Земенския пролом и 

разположена Конявска планина. Нейният 

най-висок връх е Виден (1487 м).

 Каменишка котловина с надморска височина 

от 900 м. 

 Кюстендилската котловина е с надморска 

височина от 500 м.

 Между Рила планина и западните 

разклонения на Верила е 

разположена Сапаревската котловина. Тя е 

най-ниската в тази котловинна ивица. Има 

надморска височина около 400 м.

 най-високата в областта – Самоковската 

котловина (950 м.). Тя се подела на две 

части. Западната част се нарича 

Палакарийско поле, а източната – Самоковско 

поле.

 Най-източно местоположение 

има Долнобанската котловина. Средната и 

надморска височина е около 650 м.





Г) полезни 

изкопаеми 

- Софийска котловина 

– лигнитни въглища и 

желязна руда

- Същинска Средна 

гора – медна и 

манганова руда

- Краище – кафяви 

въглища

-строителни 

материали-варовици, 

сиенит, гранит



3. Климат и води 

а) Планински – Витоша и 

Същинска Средна гора 

б)преходноконтинентале

н – Кюстендилската 

котловина и 

Задбалканската 

котловина 

в) умереноконтинентален 

– Трънската котловина 



реки – Струма, Искър, Тополница, Стряма и Тунджа

- минерални извори – Банкя, Кюстендил, Павел баня и др. 



Минерални извори-Стрелча, Хисаря, 

Панагюрище, Сапареви и Старозагорски бани. 

 Саперева баня  Стрелча



4. Почви, 

растителност и 

животински свят

а) Смолници –

Софийска и Пернишка 

котловина

- канелени горски 

почви – котловините

- алувиално – ливадни 

– край по – големите 

реки

б) растителност –

дъбови гори и букови 

гори 

- Природен парк 

„Витоша“ (1934г) 

в) животински свят –

разнообразен 



ДОМАШНА РАБОТА !!!

Какво е стопанско значение и какви 

екологични проблеми има? 

ПРИЯТНА РАБОТА!!!


