
Вековна букова гора е защитена местност в 
землището на село Граница, община 
Кюстендил с площ 1,30 ха. Местността е 
обявена за защитена територия през 1995 г.  
 
Водопадът Горица е природна 
забележителност в землището на село Овчарци, 
община Сапарева баня, област Кюстендил. Той 
е обявен за защитена територия през 1965 
година с площ от 1 ха. 
 
Водопадът Скакавица се намира на река 
Широки дол, десен приток на Струма. Има 
височина на пада 70 метра. Обявен е за 
природна забележителност през 1968 год.  
 

 
 
Водопадът Света Ана е природна 
забележителност с площ 50 ха в землището на 
село Смоличано, община Невестино, област 
Кюстендил. Тя е обявена през 1971 година. 
 
Групата секвои в местността Ючбунар се 
намира в района на село Богослов, община 
Кюстендил. Те са обявени за природна 
забележителност през 1989 г. с цел опазване  
на вековни дървета  на площ от 20 ха.  
 

Земенският пролом е образуван от река 
Струма между Конявската и Земенската 
планина. Дълбок и живописен пролом (до 400 
метра) с дължина 20 км от град Земен до село 
Ръждавица. Особено впечатляващ в средната си 
част при Земенските скални пирамиди, обявени 
за природна забележителност през 1968 година. 
Скалните образувания се намират в района на 
село Злогош, община Трекляно, област 
Кюстендил.  
 
Корията е дъбова гора в землището на село 
Добри дол, община Трекляно, област 
Кюстендил. Тя е обявена за природна 
забележителност през 1987 година с площ 30 ха. 
 
Паничище е местност в Северозападна Рила на 
височина 1 350 метра. Местността е обрасла с 
иглолистна гора и ливади, всред които е 
разположено езеро с площ 1,2 ха. Паничище е 
планински курорт. Той се намира на около 14 
км югоизточно от град Сапарева баня.  
 
Пещерата в местността Ридината в района 
на село Илия, община Невестино, област 
Кюстендил  е обявена за природна 
забележителност през 1971 година.  Защитената 
територия има площ от 50 ха. 
 
Побит камък е скално образувание в района на 
село Побит камък, община Трекляно, област 
Кюстендил. Скалното образувание е включено в 
списъка на природните забележителности през 
1962 година с площ 50 ха. 
 
Скрино е находище на турска леска с 
местоположение село Скрино, общ. Бобошево, 

област Кюстендил. Скрино е обявено за природна 
забелжителност през 1980 г. с площ от 20 ха. 
 
Стобските пирамиди са скални образувания в 
югозападното подножие на Рила планина. 
 Намират се източно от село Стоб, община 
Кочериново, Кюстендилска област. Те са изваяни 
от староквартерни, ръждиво обагрени наслаги с 
дебелина до 40 метра. Разположени по левия 
долинен склон на Рилска река. Стобските  
пирамиди имат различна форма, като повечето от 
тях  са покрити със скални блокове. Местното 
население е дало имена на различните  групи като: 
 

 
Сватовете, Кулите и други. Стобските пирамиди  
са обявени за природна забележителност през 
 1964 година върху площ от 7,40 ха. 
 
Резерватът Габра е  разположен във Влахина 
планина в м. Малкия средок, край  с. Църварица, 
община Невестино, област Кюстендил. Той е един 
от най-старите резервати в България, обявен през 
1949 г. на площ от 89,2 ха. През 1999 година е 
прекатегоризиран в поддържан резерват. Целта на 
неговото обявяване е опазване на естествената 
популация на черен бор, който е типичен само за 
този район, с примес от зимен дъб, цер, 



 бук и габър. Възрастта на дърветата е 50-60 г., 
а височината им надминава 40 м. 

Резерватът Скакавица е един от малките 
български резервати. Площта му е само 70,8 
хектара. Обявен е за защитена територия през 
1968 г. Намира се в северозападния дял на 
Рила и е разположен между 1850 и 2050 м. 
надморска височина. 

 

Той е типично горски резерват, в който се 
опазват вековни гори от бяла мура. От 
защитените растителни видове тук се срещат 
планински божур, български омайник, 
златиста кандилка, златовръх, а от редките 
видове - планинска дилянка, северно еньовче, 
преходна мурава. 

Резерватът Църната река е обявен през 1980 
година за защитена територия от 197 ха с цел 
опазване на първични букови съобщества. Той 
се намира в землището на село Сажденик, 
община Кюстендил, област Кюстендил. 
 

Черната скала, село Боровец, община 
Кочериново, област Кюстендил е природна 
забележителност от 1974 година с площ 
8,50 ха. 

Хълмът Хисарлъка се намира в 
подножието на Осоговската планина. На 
него римляните са построили Акропола 
(градската крепост) на древна Пауталия. 
Крепостта е строена ІV – нач. на V век. 
Лесопарк Хисарлъка заема площ от 1300 
дка. Залесен е в периода 1891-1898 г. от 
лесовъда Йордан Митрев. В парка 
преобладава иглолистната горска 
растителност представена от черен и бял 
бор, с участието на редица широколистни 
видове, характерни за района. 
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