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Релеф и полезни изкопаеми.Рила и Пирин са най-високите планини в 

България.Те са част от най-старата суша на България. Образуването им 

започва още през докамбрия,когато са дъно на воден басейн. През палеозоя 

протичат магмени процеси, вследствие на което в седиментите  застиват много 

и големи по размер магмени тела.  Те са отделени помежду си с разломи. 

Областта постепенно се издига , изсушава.През кватернера  високите части на 

Рила и Пирин са покрити с ледници. Резултат на тяхното действие са 

образуваните глациални форми- циркуси, карлинги, коритовидни долини и 

морени.Склоновете на двете планини са стръмни, обусловени от разломните 

структури в подножието на планините.На изток между Пирин и Западните 

Родопи е всечена  долината на река Места.По речната долина са оформени 

две котловини- Разложката и Гоцеделчевската.  

    От полезните изкопаеми в стопанско значение имат запасите на кафяви 

въглища и мрамор в Пирин.  

Климат и води. Рила има типичен планински климат.С промяна на 

надморската височина се променят и климатичните елементи.Географското 

положение на Пирин е причина за  средиземноморско влияние, което обаче не 

е силно изразено поради високопланинския релеф на планината. 

  Долината на река Места  се характеризира с континентално-

средиземноморски климат. Поради по-голямата надморска височина в 

сравнение с долината на река Струма, температурите са значително по-ниски, 

а валежните количества по-големи. 

  Рила и Пирин са най-многоводните планини. От Рила извират най-големите 

реки в България, Искър, Марица, Места.Максимумът на оттока им пролетно-

летен.Поради особеностите на релефа на Пирин, реките извиращи от 

планината  се вливат или в Струма, или в Места. В Рила и Пирин има 

множество ледникови езера. 

 



Почви, растителност и животински свят. В Рила и Пирин има множество 

резервати, защитени природни обекти и територии,в които се охранява 

специфична растителност, много реликти и ендемити.Горите от черна мура се 

срещат единствено в Пирин и Славянка. По долината на река Места и 

притоците ѝ има гори от чинар.Средиземноморските видове са представени от 

смокиня, пърнар, червена хвойна.Значителни горски комплекси образува букът. 

Над 2200м е разпространена бялата мура. 

   Големите резервати в Рила и Пирин са “Ореляк”, “Юлен”, “Парангалица”, 

“Централен Рилски резерват” и др.Планините са обитавани от диви свине, 

сърни, мечки, диви кози, орли и др. 

 
Стопанска усвоеност.Природните условия в Рила и Пирин са предпоставка за 

развитие на туризма, курортното дело, зимните спортове,  алпинизма, скалното 

катерене и др. За използване на големия хидроенергиен потенциал на двете 

планини са изградени няколко водни каскади. 

   Развива се  дърводобива и дървообработването.  По долината на река Места 

е развито земеделието .Особено благоприятни условия  за отглеждането на 



тютюн, овощия и ранни зеленчуци е Гоцеделчевска котловина.

 
 Байкушевата мура е на над 1300 години 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 


